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 ألامم املتحدة لتجسيد حق إلانسان في بيئة نظيفةهيئة  جهود

 عباس محمد أمينألاستاذ 

 : باللغة العربية امللخص

بذلت منظمة ألامم املتحدة مجهودات كبيرة في سعيها لوضع  للاعات محعمح بحمااعة الب  عة 

التععععداوذ الععععذا معئةععععا الب  ععععة لححععععالاة و بععععئره الحعععع  فععععي الب  ععععة با تبععععاذ    ععععا معععع   والحععععد معععع 

ات دولاععة   ععوإلا لححععاتو و وجععت مجهوداعهععا بععبعن النجععاه معع  لععي  جمعهععا الععدو  فععي معع  مئ 

ععععذا  لععععتإ  نهمععععا ج يلععععات وتععععئامإ  معععع  واسعععع را جاات دا جععععاليرو اسععععتوكهولم وذ ععععو  كمعععع  مئ 
ّ
و والل

ححععات فععي ب  ععة لظا ععةو ومعع  ذجعع   مااععة اععذا الحعع  واسععت ادة  عع  معع  سععاامت فععي  هععوذ  عع  ل

ألاجاعععا  الحالاعععة واملحعععت بلاة مععع  اليعععروات ال باعاعععة جعلعععت ألامعععم املتحعععدة موضعععو  الب  عععة و ععع  

لححععات فععي الععع ي فععي ب  ععة لظا ععة ضععم  بععئامإ  معع  الها ععات التاهعععة لهععاو كمععا د مععت ذجه عهععا 

 . ها ة دولاة محهئ  لى  مااتا و بئرحاببرلامإ ألامم املتحدة للب  ة ك
Summary : 

The UNO spread many efforts to establish mechanisms of 

environmental protection which participate among others in the elaboration 

of a legal and normative framework dedicating a right human being. The 

holding of two international conferences the one has Stockholm the other 

one in Rio confirmed by statements and plans of work give evidence of it. 

Strategies were conceived aiming at two fundamental objectives reconciling 

the human right to live in a healthy environment and protecting the planet of 

the degradation. Institutions of the UNO, in particular the TIRE position in 

the avant-garde of the redefining and the application of the human right bind 

to the environment, From now on considered as inescapable, the 

degradation of the environment maybe so considered as an infringement.  

 

 :مقدمة

و واعععذا الهعععد  ا ت ععع   ألامعععم املتحعععدة مععع  ذجععع   ح اععع  ألامععع  والحعععلم العععدولايت اا عععة  عععم جح عععا 

عععععم  ألامععععع   ع  لتح ا عععععا بعععععذ  مجهعععععودات  لعععععى  اةعععععة ألاوععععععدة الدولاعععععة ول لاماعععععة والو ناعععععة   ععععع    

الحعععئوا والعاا عععات  اعععو  العععدولايتولسعععت ئاذ فعععي الععععالمو ةبعععالئألام ذت املهعععدد ألاو  ل مععع  والحعععلم 



 50العدد  - 50 املجلد     البيئية التشريعات في العلمية البحوث مجلة

 

899 

 8012-06-17 : رشنلا خيرات          8012-06-03 : لوبقلا خيرات       8017-11-10: لاسرالا خيرات

 

ععع
ّ
 املحععع،حةو جن ذل

 
 مععع  والحعععلم ل عهداعععد جداعععدغااعععة الاعععو   هعععئ ولسعععبعاتاات ال عععئت املا ععع    ا منعععذ

جضاةة جلعى  ال باعاةالدولايت ذكير م  الحئوا ذن واو لذااا البائ و ةالتلوث البائ  والكواذث 

و وإلاجععاد  عع  لهععذ  للب  ععة ألاذضععاة ةملهععددا ألال ععاذا معع  ذكبععر مغيععر املنععاد و ععد  اسععت ئاذ  ذوععبح  

و كللعععت اعععذ   ألاذ و محععع ولاة جل عععا املخعععا ئ البا اعععة ذلعععذت اا عععة ألامعععة املتحعععدة  لعععى  ا  هعععا 

  ناولعععت ةيهعععا ولاعععات واسععع را اجاات الب العععة لحمااعععةالجهعععود هع عععد مععع  مئات وج  ا اعععات دولاعععة 

 .الب  ة

مععع  بعععيت املحعععا   ال ععع   الجماععع  ععععد موضعععو   مااعععة   عععوإلا لححعععات وضعععمات ا  رامهعععا مععع   عععئ  

ذلععذت ااتمععا  املجتمعع  الععدوليو ةهععذ  الح ععوإلا  م عع  مجمو ععة معع  ل تااجععات واملت لبععات ال عع  

اجععع  لعععى  ععع  ةععئد مععع  ذةعععئاد املجتمععع  ذت اتمتعع   هعععا دوت ذا  مايعععا ةامععا باعععنهمو ةموضعععو   مااعععة 

   
 
ععععك

 
ععععت لععععا سااسععععات متنو ععععة وتععععئامإ  الب  ععععة ل ب  ب 

 
ااتمامععععا لععععدألا منظمععععة ألامععععم املتحععععدة ال عععع  ل

 ئ  عة ضعم  ج عيت   عوإلا لححعات ب  ععال موضو     لححات في الب  ة لم  ذألام ذّت متعددةو 

 البا اععععة ال عععع  فععععي ل يلععععات واملعععع  مئات الدولاععععة الععععّن   ت اععععذا ععععداذك املنظمععععة و جن ذّت (1)مبالععععئة

 .(2)باإللئا   ليها لظمتها و امت

الععالي  لح عوإلا لححععات والعهعد الععدولي الحعاق بععالح وإلا   ععيتل وةع   ن حعم   عوإلا لححععات و 

عععععم الح عععععوإلا املدلاعععععة والحااسعععععاة جلعععععى  ل تبعععععاداة لجتما اعععععة وال  اةاعععععة ي  ثيثعععععة ذجاعععععا و جاععععع  ا 

لتيععععععام  ةبعععععئة ا   ععععععم الح وإلا لجتما اعععععة وال  اةاععععععةو وجاععععع  بعععععع اخعععععت وجععععععاي ول تبعععععاداةو 

لجتماعيو و يم اذ  ألاليرة مجمو ة م  الح وإلا  عالح  فعي التنماعة والحع  فعي الحعي  والحع  

فععي ب  ععة لظا ععة واععذا ألاليععر  هععئ للاجععة   ااععد اليععغع  لععى املععواذد ال باعاععة و ععداوذ الب  ععة ممععا 

 .(3)احعبه سلبا  لى  ااة لححات

ال باعة والح اظ  لى الب  ة كيئوذة  تماة ن  تبا املجتم  الدولي جلى ضئوذة الدةا     كما 

  عّم التككعد مع  ذت امبد منهاو وازداد اذا لاتما  منعذ بدااعة الحعبعانات مع  ال عئت املا ع  و هععد

 
ّ
مععا  مااععة الب  ععة ججععئا ات  مااععة الب  ععة ن م ععك    بععة و ا  ععا فععي محععاذ التنماععة ل تبععاداة وجل

 
 
املحعتدامةو وانعا معالعت ألاوعوات لحمااعة الب  عة مع   عد لئ ا ذساساا ليمات  ح اع  التنماعةم

الع ي فعععي ذوععي وكئامعععة والتمتععع  بمختلعععن   عععوإلا لححعععات لععع  و ةعععذثععاذ التلعععوث وللعععتينت البا اعععة

لتجحععاد اععذا الحعع  لعع  اتععكم  جن معع   اتح عع  جن معع  لععي   مااععة الب  ععة و  و ئاععاو و لاععا ةعع ّت 
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هعععععي املحعععععاع العععععذا  عععععع ي ةاعععععا ذت الب  عععععة   تبعععععاذ ن لعععععي  اكتمعععععا  املحاةظعععععة  لعععععى الب  عععععةو و لععععع  

 .لححات

 ذ  
 
ألايععععر  الععععدالليحععععتوألا املمنظمععععة ألامععععم املتحععععدة ذت سععععب  الحمااععععة ال عععع    ععععو   هععععا الععععدو   لععععى  ت  ذ

 اةاععةو ولاوععة ذت امل ععا   البا اععة ذوععحت  تجععاوز الحععدود الو ناععة ول لاماععةو وتالتععالي ن بعععد 

مععع  ضعععئوذة العمععع  والتععععاوت العععدولي لحمااعععة الب  عععةو و لععع  ال ي عععا مععع  وضععع  اسععع را اجاة دولاعععة 

عع
 
لاععة معع    ععو  الععدو  بتجحعاداا فععي م ععئرعاعها الدال م  لحمااعة الب  ععة  لععى املحععتوألا العدوليو ومعع  ث

ة
 
ال ع 

 
 .(4)ضمات التتحا  والتعاوت ةاما بيت الدو       كوت اس را اجاة  مااة الب  ة ة

ت  منظمعة ألامعم املتحعدة با تباذاعا الها ععة العاملاعة 
 
عذ

 
ل

 
الدولاعة لاوععة  ال يعااابمختلعن  املهتمعةذ

ى الب  ععة املتعل ععة بح ععس الحععلم وألامعع  الععدولايت وا  ععرا    ععوإلا لححععات محعع ولاة الح ععاظ  لعع

واملحاةظة  ليهاو وا تبرعهعا كحع  مع    عوإلا لححعات ال ع  اجعع بعذ  الجهعود لحمااتهعا مع   عئ  

الدو  وألاجه ة التاهعة لهعاو وكعذل  املنظمعات والها عات الدولاعة الحكوماعة والغيعر الحكوماعة ال ع  

ا ععععة و عععععحاة ولتععععوةير ب  ععععة لظو امة فععععي اسعععععتغي  املععععواذد ال باعاععععةعهععععتم بحمااععععة الب  ععععة ولسععععتد

 .  د م  مئات  املاة وجبئا  ج  ا اات دولاةم   نبد لإلححات

 العععت ذولععععى بععععدااات  هعععوذ لاتمععععا  بحمااععععة الب  ععععة ببععع ة  امععععة و عععع  لححعععات فععععي ب  ععععة لظا ععععة  

و الععذا  ععات اللبنععة ألاولععى لظهععوذ الجاعع  ال العع  معع  (5)2791ببعع ة لاوععة فععي معع  مئ اسععتوكهولم 

و ثعم  كللعت اعذ  الجهعود و عد مت فعي مع  مئ ذ عو دا الب  عةح  لححات في ال واو  وإلا لححات 

 .والذا ذكد بدوذ   لى    لححات في ب  ة لظا ة (6)2771 جاليرو بالبراز   سنة

ألامم املتحدة حجئ ألاساس في بلوذة    لححات  اا ةبئ ااة  املنع داتاذا  امل  مئ   وضعا 

لععععذل  بعععذلت ألاجهععع ة التاهعععععة لهعععذ  املنظمعععة الجهععععود مععع  ذجعععع  فعععي ب  عععة لظا ععععة وسعععلامةو وللاجعععة 

 مااععععة الب  ععععة والح ععععاظ  ليهععععاو لاوععععة وذت الب  ععععة ذوععععبحت  ععععئاث م عععع ر  لإلححععععالاة محععععتوجع 

 ععدل   عع  ذ ععئا  املجتمعع  الععدولي لحمااععة  عع  لححععات فععي ب  ععة لظا ععةو و لاععا ل ععئه للععكالاة 

مم املتحدة في بلوذة    لححات في ب  ة لظا ة  وما ما هي الجهود ال   بذلتها منظمة ألا : التالاة

 هي ألاجه ة املكل ة بحمااة اذا الح   

 .ماهية الحق في بيئة نظيفة: املحور ألاول 
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 عتبععر موضععو   ععع  لححععات الععع ي فعععي ب  ععة لظا ععة وسعععلامة معع  بععيت املواضعععا  ال عع  ذثععاذت جعععدن 

و وجضععاةة جلععى  داثععة  هععوذ امل ععبيت و و لعع  لظععئا  لععا (7)ة هاععا كبيععرا  ععو    ا تععا ععدإ ه     
 

 ععدا 

وذاعم الحبعا   ( ذون)التععئ  مليعموت  ع  لححعات فعي الب  عة البا اة ول وذعهاو و لاا س تم

 (.ثالاا)ال    ميا     سا ئ   وإلا لححات ألالئألا 

 مفهوم الحق في بيئة نظيفة: أوال

 اذلععععة وال  ععععا للتعبيععععر  عععع   عععع  ذألاععععم الععععتي  املبعععع ،حات املحععععتعملة معععع   ععععئ  الل ععععئرعات امل

وا عدو اعو ذت  عع ي لححعات فعي ب  عة امعاذس ةيهعا  و عا لححات في ب  ة لظا ة جلعى ذههعا  بعع فعي 

 اا ا وح ا ا ا م  دوت ذا عهدادات  د معئ    اا ا ذو   دا جلى  داوذ  حتاو وللتعبير    

مبع ،  الحع  فعي الب  عة    لححات في الب  ة محتعم   دة مبع ،حاتو ةهنعا  مع   حعتعم  

 .(8)الصحاةو وذ االا او ن مب ،  الح  في ب  ة لظا ة ذو الح  في ب  ة والحة للع ي

فعععععي معئ عععععن  ععععع  لححعععععات فعععععي ب  عععععة لظا عععععة جلعععععى معاعععععاذ يتو  ح ععععع   وموضعععععوعيو  (9)اسعععععلند ال  عععععا

ّئ   ألاو  ةاملعااذ 
ع  عا  لعى  عئ  اذا الح  اسلنادا جلى الشح  املحعت اد مع  اعذا الحع و  اع    

 
ة

ععععا سععععل ة  عععع  جححععععات فععععي الععععع ي فععععي وسععععع  اععععوا ذو بائعععع  متععععوازت وسععععلام والتمتعععع  والت ععععا  '': ذل 

ععع  لعععا  اععاة ن  عععة و نماعععة متكاملعععة لشحبععع تا   
 
ب  عععكميت  '':ذلعععا ذو و (10)''بمععواذد ال باععععة  لعععى لحعععو ا 

 .''وسع مي م لحااة لححات بكت  ع ي في كئامة وفي  ئو  محمح بلنماة متناس ة لشحب تا

عععععا  ذلبعععععاذ ل جععععععا  الشح ععععع  
 
ة ئ  ضعععععئوذة ذت  ععععععع ي لححعععععات فععععععي ب  عععععة  ععععععحاة '' :بكلعععععا (11)ذايععععععا و  

 ذايععا '' وسععلامة محععاام فععي  نماععة ذةكععاذ  وال اععا  بالعمعع  املنععتإ والتمتعع  بالحاععاة
 

ععئ   '' :ى ذلععا لععو  

و اي عععس '' عع  لححععات فععي ذت  ععع ي فععي ب  ععة متوازلععة محعععمح لععا بحاععاة كئ مععة لالاععة معع  التلععوث

بععععكت جععععع  الغااععععة معععع  اععععذا الحعععع  اععععو ألاااععععة ذلععععا اسععععلند فععععي معئ  ععععا لهععععذا الحعععع  ل جععععا    لععععى اععععذا

 .جححالاة م  لي   وةير لا ب  ة متوازلة محمح لا بحااة كئ مة لالاة م  التلوث

جا  املوضوعي ةهو انظئ لح  لححات في ب  ة لظا ة م  زاو ة  مت  ال ئد بوسع  باعي ذما ل 

وال  ودا م اماذس ةاا  اا ا م  الكا نات الحاة النبا اة ذو الحاوالاة م  دوت التعئ  جلى ذا 

عهداعععدو ةاإلححعععات  ععععد جععع   مععع  اعععذ  الب  عععة وذ عععد مكولاعهعععا الجوائ عععةو ةهعععو ا عععو  بعععدوذ جاجعععا   

الب  ععععة و ححععع  اسععععتغيلها ذو ا عععو  بععععدوذ سععععلط  بعععكت ا حععععد لبعععا   الوسععععع ال باعععععي  بحمااعععة

 .و  دا جلى  داوذ 
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عععا  اعععذا ل جعععا   ععع  لححعععات فعععي ب  عععة لظا عععة بكل 
 

عععئ   الحععع  فعععي وجعععود ب  عععة متوازلعععة ك امعععة فعععي '': و  

نهعععا ذو  اعهعععا ومعععا ا ت ععع    لععع  مععع  وعععاالة و ححعععيت العععنظم واملعععواذد ال باعاعععة ومععع  دةععع  التلعععوث  

فعععي العععع ي فعععي وسعععع وععع ي متعععوازت  لححععات  ععع '' :ذلعععاذو و ''التععداوذ ولسعععتعاا  الجعععا ئ ملواذداعععا

 لعععى ال باعاعععة و عععوةير وسعععع مي عععم  حعععا د  جاكولوجاعععا ومناسعععع لت عععو ئ الحاعععاة بح عععس املنعععا ئ 

 .(12)''الع ي في كئامة و لى  نماة  حب تا و دذا ا

معئ  عا لحع  لححعات فعي ب  عة لظا عة جلعى ضعئوذة ذت اكعوت اي س  لى اذا ل جا  ذلعا اسعلند فعي 

الوسع العمئاح  والوسعع ال باععي ومعا احتو عا مع   ا نعات لبا اعة و اوالاعة املتواجعدة فعي الهعوا  

وفععععي ألاذ  و حععععت ألاذ  وفععععي املاععععا  و ععععا   لعععع  املاععععا  لالاععععة معععع  التلععععوثو ة عععع   الععععة  ععععوةئ اععععذ  

 .في ب  ة لظا ة و حاة املع اات امب  ال و  ذت لححات  ع ي

ذألاععم الععتي  ل جععاايت الشح عع   واملوضععوعي فععي معئ ععن  عع  لححععات فععي ب  ععة سععلامة جن ذههمععا 

اجتمععات فععي الهعد و واععو ذت  عع ي لححععات فععي ب  عة لظا ععة ولمنعة معع  ألايعر عهداععدات ون ملوثععات 

اسعععلند فععي معئ  عععا لحععع   معتعععد  فعععي  ئ ععا (13)عهععدد اعععذا الحعع و وتعععيت اعععذا و ا   هععئ ا جعععا  ثالعع 

لححات في الب  ة جلى ال باعة الذا اة والحاوة لهذا الح  ليةا لح وإلا لححات ألالئألاو و ئألا 

اععذا ل جعععا  ذت الحععع  فعععي الب  عععة لعععا جالبعععات  يععوا و خععع  الب  عععة  اعهعععا  ههعععا و عععا  اعععذا الحععع و 

 جعا   ع  لححعات فعي الب  عةو ا   و تعل  بالغااة لححالاة مع   مااعة الب  عةو و عّئ  اعذا ل و 

ا
ّ
لك  جححات الح  في الع ي في ب  ة سعلامة ولظا عة ن  حمع  ذل عاذا وعهاعك مواذداعا و بعات '':بكل

 .'' لى لحو  حمح لا بحااة كئ مة و نماة متوازلة لشحب تا

ح عععع   ومععععا اي ععععس معععع  لععععي  التعئ  ععععات الحععععاب ة ال عععع  ذوذداععععا ل جععععا  املوضععععوعي ول جععععا  الش

عععا بعععالئألام مععع  جلعععتيةهم فعععي  ملاعععة  عععئه موضعععو   ععع  لححعععات فعععي ل جعععا  ال الععع   اعععع جلاعععا
ّ
و ذل

و واعععو ضعععمات اسعععتمئاذ الحاعععاة لححعععالاة فعععي وسعععع  باععععي امليعععموت الب  عععة جن ذههعععم   ععع ر وت فعععي 

و مئاح  لظان م  جهةو وضمات استمئاذ الحاعاة ال باعاعة ومعا  حتو عا مع  معواذد  باعاعة ال ع  

 .)14(في  اا ا م  جهة ذلئألا  حتغلها لححات 

 خصائص حق إلانسان في بيئة نظيفة: ثانيا

ا ت ععع   لتبعععئره  ععع  لححعععات فعععي ب  عععة لظا عععة ضعععئوذة  متععع   ععع  مععع  ألاةعععئاد وال ععععوا والعععدو  

والجما ععععات بعععع  و  عععع  الكا نععععات الحاععععة فععععي ذت احاععععوا فععععي ب  ععععة متوازلععععة ولالاععععة معععع  التلععععوث ومعععع  
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التععداوذو و خلعععو مععع  ذا ح عععا  اععع ثئ ه عععك  ألايعععر مي ععم  لعععى الب  عععةو و تميعععا اعععذا الحععع  كغيعععر  مععع  

واعذا  ععد من  اعا  حقق حقد ا الأشق ة ميا     الح وإلا ألالئألاو ةهو  عتبعر  الح وإلا بخبا  

جن هععععععد   عععععا م حجعععععم وةعععععات  الدولاعععععةبا تبعععععاذ ذت موضعععععو   مااعععععة الب  عععععة لعععععم ا  عععععو جلعععععى سعععععا ة 

 .(16)كك اذ  ا  لدة التلوث الذا ذوبح يهدد الدو  واملجتم  الدولي و  (15)والكواذث البا اة

 حئ  املجتم  الدولي  حت مظلة ألامعم املتحعدة للبحع   ع   لعو   و عد   ااد لدة  لوث الب  ة

ع عد للحمااة الب  ةو واذا ما ذدألا بمنظمة ألامم املتحدة جلى الد وة     ئ ع  الجمعاعة العامعة 

ل  ا عععات   عععواليمععع  مئات وا  ا اعععات دولاعععة ملعالجعععة  يعععااا الب  عععة وسعععب  ذد  التلعععوثو وفعععي  ععع  

 ععوذ جلععى امل  ععد كعع  اتلالحعع  و حتععاه اععذا ححععات بب  ععة لظا ععةو ول يلععات سعع   موضععو   عع  ل

 .ضبع معاملا ال   محا د ه ك  كبير في يا اة ال كا  ألا  الوح  وال م  الد م 

بيعععئوذة  عععوةير ب  عععة لظا عععة وال يعععا   لعععى ذلعععكا  التلعععوث  وال ععععوا ذدألا   ااعععد م البعععة ألاةعععئاد 

  اععععععذ   هععععععئ و والتععععععداوذ البائعععععع  جلععععععى ضععععععئوذة لاتمععععععا  بموضععععععو   عععععع  لححععععععات فععععععي ب  ععععععة لظا ععععععةو 

ااتمامععا دولاععا  ذت لععا الب  ععة  لععى الحععا ة الدولاععة و عععد   مااععة للاجععة  ئ ععض موضععو  امل البععات

 لاععا وععئا ة فععي ل يلععات واملواثاعع  الدولاععة  ومحلاععاو ةبععالئألام معع  ذت الحعع  فععي الب  ععة لععم اععن 

الحاوعععة بح عععوإلا لححعععات ون مععع  لعععي  ل  ا اعععات واملعااعععدات الحاوعععة بحمااعععة الب  عععة جن ذلعععا 

هعدما د ت الجمعاة العامة ل مم املتحعدة جلعى   عد  2791بدذ لاتما  بموضو  الب  ة في سنة 

 .(17)م  مئ دولي الناو   الة الب  ة لححالاة

عععع
ّ
 ععع  ةعععئدا  لععععا ةهعععو و حقققق ذو عبيعقققة مر بقققةا ومععع  لبعععا    ععع  لححعععات فعععي ب  عععة لظا عععة ذل

 ععع  العععع ي فعععي ب  عععة لظا عععة وسعععلامة لالاعععة مععع  التلعععوثو و تمتععع  بعععا  ععع  جححعععات  ةعععئد ع ععع  لكععع  

هغعععععن النظعععععئ  ععععع  الععععععئإلاو الجعععععتهو اللعععععوتو العععععدا و ألاوععععع و واعععععذا معععععا ذكد عععععا ألامعععععم املتحعععععدة فعععععي 

لععوا ألامعم املتحعدة و عد ذلانعا  لعى ذل حعنا ذت لن عذ ألاجاعا  امل بلعة وذت  لحع '' :داباجتها بنبها

ل كد جداد جامالنا بالح وإلا ألاساساة لإلححات وتبئامة ال ئد و دذ  وما للئجا  والتحا  وألامم 

 .(18)''كبيراا ووغيراا م    وإلا ملحاو ة

لجماعع  ال عععوا فععي العععالم وفععي مواجهععة  ا  ععبا تبععاذ   جمققا ي حقققاععو  عع  لححععات فععي الب  ععة  و 

عععععع
ّ
ا ذوععععععبح   ععععععا جما اععععععا و لعععععع  نمحععععععاما بال ععععععمولاةو وتمععععععا ذت  ععععععاائة التلععععععوث جماعععععع  الععععععدو   ل

  ععد ا عع  فععي دولععة التلععوث مبععدذ ةذوععبحت  ععابئة ل،حععدود ةهععو ن ا تبععئ  لععى دولععة ذو من  ععة مععاو 
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وتالتعععالي ةالب  عععة ذوعععبحت  ووذ لعععام للعععئ ولثعععاذ  اليعععاذة  حعععدث فعععي دولعععة ذلعععئألا  ذو فعععي ج لعععام مععععيتو

 ئاثا م  ر ا لإلححالاةو ةه     لجما  لعوا الععالمو واعذا معا جعع  هععن املنظمعات الدولاعة 

 .(19)''الب  ة ل،جما ''لعاذ   ئة  البا اة

و وهععي  ع  ألاجاععا  ال ادمعة فععي الحاععاة فعي ب  ععة لظا ععة بخاصقية ممييققةاتميعا الحعع  فعي الب  ععة ذايععا 

وال عع  ب يععلها محععتمئ الحاععاة لححععالاة فععي وسععع  باعععي وعع ي معع  جهععةو وفععي املععواذد ال باعاععةو 

وم  جهة ثالاة   ها في لست ادة مع  اليعروات ال باعاعة م لمعا اسعت ادت منهعا ألاجاعا  الحعاب ة 

والحالاععةو ةععالح  ال موعع  اععو ال ععاا  ألاجاععا  الحاضععئة بععا  را    ععوإلا ألاجاععا  ال ادمععة فععي الب  عععة 

لتلعععوثو ةعععالح  فعععي الب  عععة ن اخععع  ألاجاعععا  الحاضعععئة و عععداا بععع  ألاجاعععا  النظا عععة الحالاعععة مععع  ا

امل بلععة هععي ذايععا معناععة  هععذا الحعع  ولسععت ادة بععاليروات ال باعاععة ال عع  معتمععد  ليهععا فععي مماذسععة 

 ااعهاو وتالتالي ةالح  ال مو  ال   واجع ومح ولاة  لى ألاجاا  الحالاة في الح اظ  لى الب  ة 

 .(20)واعها ومحايراا ب ئ  ة   يلاة     محت اد منها ألاجاا  امل بلةو د  استعاا  ثئ 

 ح اععع  املحعععاواة بعععيت  ج ا ة بعععئة   عععوإلا ألاجاعععا  فعععي الب  عععة اعععو  ععع  من  ععع  مععع  لعععي  سععععاا جلعععى

ألاجاععا  فعععي لسععت ادة مععع  اليععروات ال باعاعععةو ذا الت عععا  اليععروات واملعععواذد ال باعاععة مععع  الجاععع  

ت   ليهعاو واعذا معا ا عئ   لعى الحاضعئ جلعى ألاجاعا  
 
ل ب 

عت   ال ادمعة بحالعة ن   ع   ع   التهعا ال ع  اس 

ألاجاعا  الحالاعة الح عاظ  لعى املعواذد ال باعاعة واسعتغيلها ذ حع  اسعتغي    ع   وذ هعا ل جاعا  

 .ال ادمة في ذ ح   ا 

لاعععععةو و وهعععععي ذت الب  عععععة معتبعععععر م عععععكلة دو التضقققققام  بخاوعععععاة ععععع  لححعععععات فعععععي ب  عععععة لظا عععععة  اتميعععععا 

وتالتعععالي ةعععي امبععع  ذت  معععاذس  مااتهعععا جن ه عععك  جمعععاعيو ةعلعععى املحعععتوألا العععدولي ن امبععع  لدولعععة 

وا ععدة ذت  ماذسععها بم ئداعععا وجلمععا  ت لععع  يعععاةئ جهععود  عع  املجتمععع  الععدولي معع  دو  ومنظمعععات 

 ععععوةير اععععذا الحععععع  دولاععععة  كوماععععة وألايععععر  كوماععععة املهتمععععة بموضععععو   مااععععة الب  ععععة   عععع  محععععت ا  

 املععوا نيت والدولععة مم لععة فععي اا اعهعععا ال عععواو ذمععا  لععى املحععتوألا الععو و  ةاجعععع  يععام لجماعع  

 . بئره    لححات في ب  ة لظا ة اتم     هم ل،جهود ااملئك  ة واليمئك  ة و ب 

اتضععععع  ممعععععا سعععععب  ذت لبعععععا    ععععع  لححعععععات فعععععي ب  عععععة لظا عععععة اعععععو  ععععع   عععععدا  الت عععععكة دةععععععت 

بععا  و تمعع الظععئو  املحا ععة بععا جلععى وعع لا ووجععود  جنععع جلععى جنععع معع    ععوإلا لححععات ألالععئألاو 
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جماععععع  ألاةعععععئاد وال ععععععوا مععععع  دوت ذا  مايعععععاو و ت لعععععع  يعععععامنا ومعاولعععععا مععععع  جماععععع  العععععدو    ععععع  

 .مة م  املواذد ال باعاة ب لبا  ةاما بانهمال ادو  ةالحاضئ  محت اد ألاجاا 

حععععع  لححعععععات فعععععي الب  عععععة مععععع  لعععععي  دذاسعععععة ل ولبعععععا   املميعععععاة ب اجعععععاز مليعععععموت  معئضعععععناهععععععدما 

فععععي جلععععى ذساسععععا ال ععععالوح   فععععي املحععععوذ ال ععععاح  سعععع تم التعععععئ آلذا  واجتهععععادات ال  هاععععةو لععععو حلاعععع  

فععي  معع  ليلهععا مععم املتحععدة وال عع  سععاامتال عع   امععت  هععا منظمععة ألا  الدولاععة ملعع  مئات ول يلععاتا

 .بلوذة    لححات في ب  ة لظا ة

 تكريس ألامم املتحدة لحق إلانسان في بيئة نظيفة: املحور الثاني

التلوث البائ   لى املحتو يت الو و  والدولي وما ذاة ا م  مغيرات منالاة ذدألا لذ  ا  في ححبة 

 
 
ععذ
 
املنظمععات الدولاععة و واععذا مععا جععع  سععلبا  لععى الب  ععة ممععا ذوععبح يهععدد الحععلم وألامعع  الععدولايت ئ  ث

  لناو  للااتع د م  مئات دولاة ل  د واملعناة بحمااة الب  ة و لى ذذسها منظمة ألامم املتحدة 

 ال عععع   امععععت  هععععا منظمععععة ألامععععموالتحئ ععععات الح   ععععة  كللععععت الجهععععود  و(21)ل ععععا  الب  ععععة لححععععالاةا

 هعوذ  ع  جداعد لتإ  نها ج يلات وا  ا اات با اة سعاامت فعي م  مئات دولاة  جلى   داملتحدة 

و و لع  فعي    لححات فعي الب  عة م ل  را  با  لى ذلا    م    وإلا لححات ألاساساة واو 

و و جعد  ع  (22)ة ة م  الح وإلا الحدا عة  عالح  فعي ال عراث امل ع ر  والحع  فعي الحعي  هوذ ج اذ 

ححعععات فععععي ب  ععععة لظا ععععة ذساسععععا ال ععععالوح  فعععي ل يلععععات ول  ا اععععات الدولاععععة ال عععع   ملععععت ألامععععم ل

 .املتحدة  لى  جحاداا مادالاا ود ت الدو  جلى ألالذ  ها في  والانها الداللاة

 .حق إلانسان في بيئة نظيفة في إلاعالنات الدولية: أوال

 ملععععت ألامععععم املتحععععدة جااععععدة  لععععى  بععععئره  عععع  لححععععات فععععي ب  ععععة لظا ععععة معععع  لععععي  املعععع  مئات 

وم ئ   ليهاو و وجعت مجهوداعهعا بع بئا  مع  مئ اسعتوكهولم لحعنة  ها ول يلات ال    الت   و  

والعععذا ذوعععبح  عتبعععر اللبنعععة ألاولعععى لظهعععوذ  ععع  لححعععات فعععي الب  عععة لظا عععةو و لععع  للاجعععة ( 23)2791

لإلححععععات  عععع  ذسالعععع   فععععي الحئ ععععة '':اععععا فععععي املبععععدذ ألاو  معععع  ل ععععيت  اعععع  جععععا  ةاععععا ذتالععععن   ل

واملحاواة وفي  ئو    ي مي مة وفي ب  ة  ات لو اعة  لعاح لعا جمكالاعة الحاعاة ببئامعة وذةاااعة 

وذلععععععا اتحمعععععع  محعععععع ولاة ن  حعععععععتهات  هععععععا لحمااععععععة الب  ععععععة و ححعععععععانها معععععع  ذجعععععع  ألاجاععععععا  الحاضعععععععئة 

رعتبر  يميت    لححات في الب  ة فعي املبعدذ ألاو  مع  ل عيت لعا دنلعة واوعحة و و )24(''والي  ة
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 لععى لوااععا ألامععم املتحعععدة فععي  بععئره  عع  جداعععد اتميععا بععن ه الحبععا   ال ععع   تمتعع   هععا الح عععوإلا 

 .ألالئألا  الح  في الحااة والح  في الحي  والح  في ألام 

ععععئ   بال ععععالوت   عععععد ج ععععيت اسععععتوكهولم معععع  ل يلععععات الدولاععععة  ات ع  ال ععععاه  الغيععععر لل امعععع  ةهععععو   

املئت الذا ن ال   الدو  بوجوا الت اد بعاو وتمعا ذت ج عيت اسعتوكهولم لعم انع  ججما عا و واة عا 

جن  هيما   املبادئ والتوواات ولاوة الدو   دا ة  هد بانست ي  ال   ذذت ذت اذ الدو   بيت

و كمعا ذت منظمععة ألامععم املتحععدة ذذت ذت اسعع را اجاتها التنمو ععة لعئ لععةسااسعة جداععدة معع  الغعئا 

ل،جنععة العاملاععة املعناععة  ذسععندت  بعععا لععذل ج ععيت اسععتوكهولم لععم اح عع  ألااععدا  املنتظععئة منععاو و 

بالب  عععععة والتنماعععععة ب  عععععداد   ئ عععععئ  حعععععت ذ اسعععععة جئواعععععاذ  بئولتيلعععععد  عععععو  وضععععععاة الب  عععععة ومعععععدألا 

واملبادئ الواذدة في ل يتو وال   بدوذاا  دمت الت ئ ئ استجابة الدو  لح ة  م  استوكهولم 

و والعععذا ذكعععد فعععي مبعععدذ  ألاو  ''ال عععراث امل ععع ر '' حعععت  نعععوات  وععع حة 957فعععي  عععدود  2719سعععنة 

لكععع  جححعععات  ععع  ذسالععع   فعععي ب  عععة مي معععة عهاعععك '' : لعععى  ععع  لححعععات فعععي الب  عععة ولعععذا جعععا  ةاعععا ذت

دو  الح عععععععاظ  لعععععععى اسعععععععتخدا  الب  عععععععة واملعععععععواذد ليعععععععمات  عععععععحتا وذةاااتعععععععاو كمعععععععا اتب عععععععي  لعععععععى الععععععع

مبععععدذ   ذلععععا ذكععععد فععععيالت ئ ععععئ واملي ععععس  لععععى و )25(''ال باعاععععة ملبعععع،حة ألاجاععععا  الحالاععععة واملحععععت بلاة

و  عا فعي التمتع    ي في ب  عة  عحاة لالاعة مع  التلعوثعلإلححات بكت  اسة املحاجة الألاو   لى 

 لعى وتالتعالي اجعع لع وا و ل هعافعي  ئ   هعيمتجعددة و  مواذد ألاير و و ل  لظئا  هها باملواذد ال باعاة

وجعلهعا ذولععى ألاولو عات فععي لسعع را اجاات  الح عاظ  ليهععاالحعا ئة فععي  ئ ع  النمععو و العدو  املت دمععة 

د عععا اعععذا الت ئ عععئ جلعععى ضعععئوذة   عععد مععع  مئ دولعععي اجمععع  لححعععالاة جمععععا  كمعععا املتعل عععة بالتنماعععةو 

 .الغير   يح  للمواذد ال باعاةلوض   د للتداوذ الب  ة واستعاا  

  ع    ئ عئ بئولتيلعد الهعد  العذا  عات  حععى جلاعا واعو ج عادة لعم  ذ عئا  املجتمع  العدولي معع  

دو  ومنظمات دولاة  كوماة وألاير  كوماة م  ذج  ج ادة النظئ فعي الحااسعة الدولاعة املنت جعة 

 ّّ  ح   ااعدا  املحع ئة فعي ج عيت الة وذهها لم في مجا   مااة الب  ة با تباذاا سااسة ألاير ةّ 

ل معععم املتحعععدة للب  عععة والتنماعععة بئ عععو دا جعععاليرو  ول عععة  مععع  اسعععتوكهولمو و عععم   عععد مععع  مئ ثعععاتإ 

وج عععيت ذ عععو والعععذا بعععدوذ  ذكعععد  لعععى ضعععئوذة  12وللععع  جلعععى وضععع  ل عععة  مععع  ال عععئت  2771سعععنة 

الب عععئا فعععي وعععمام  اعععدل  الجعععته'' : متععع  لححعععات بعععالح  فعععي ب  عععة لظا عععة فعععي مبعععدذ  ألاو  بنبعععا

لاتمامات املتعل ة بالتنماة املحتدامة ولا الحع  فعي ذت احاعا  اعاة  عحاة ومنتجعة بمعا ات عجم 
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و  حل ععن معع  اععذا املبععدذ ذت لححععات ن  حععت ا  ذت احاععا  اععاة  ععحاة جن معع  )26(''معع  ال باعععة

 عع ي  اعاة لي   واةئ ب  ة لظا ة وسلامة اذا م  جهةو وم  جهعة ذلعئألا ةهعو ن  حعت ا  ذت 

منتجعععة فعععي  العععة ل عععا  املعععواذد ال باعاعععة وتالتعععالي  لعععى ألاجاعععا  الحالاعععة العمععع   لعععى  مااعععة الب  عععة 

 .ال باعاة  املواذدوالح اظ  ليها وكذل  لستدامة في محاير 

ج عععيت اسعععتوكهولم وذ عععو  بعععئره  ععع  اا عععة ألامعععم املتحعععدة مععع  لعععي  املبعععادئ العععواذدة فعععي   اولعععت

ةهععذا  لوثععاتامللالاععة معع   واععذا الحعع  ن  عوعع  ذت اكععوت لإلححععات ب  ععة م الاععة لححععات فععي الب  ععةو

لح عععععاظ  لعععععى الب  عععععة لححعععععات واجعععععع اا ععععع   لعععععى و ولبععععع  محعععععتحا  ابععععع جت لعععععم  وععععععع التح اععععع 

وفعععي ب  عععة  بععالع ي فعععي كئامعععةلعععا الحالاععة و مااتهعععا مععع  ذا  عععداوذ ل يععر و  و ئاعععا ب ئ  عععة محعععمح 

 . )27(لظا ة

البادذة    اا ة ألامم املتحدة وال   لم  ن  وعئا ة  لعى  ع  لححعات فعي وم  بيت ل يلات 

لكعع  '':  لععى ذلععا 15الععذا لعع  فععي ماد ععا  2791ل ععيت العععالي  لح ععوإلا لححععات لحععنة  (28)الب  ععة

 عععععح  الحععععع  فعععععي محعععععتوألا مععععع  املع  عععععة  عععععا  للمحاةظعععععة  لعععععى الصعععععحة والئةاااعععععة لعععععا و سعععععئ ا 

حعععععععب  والعنااعععععععة الصعععععععحاة وكعععععععذل  الحعععععععدمات لجتما اعععععععة و تيعععععععم   لععععععع  التغذاعععععععة وامللعععععععبه وامل

لم ا عاام   هعوذ  مع  موضعو   مااعة الب  عة جن ذت ميعمولا اعو ي ذألام ذّت اذا ل يت و ''اليزمة

ه ععك  ألايععر مبالععئ ليععئوذة  متعع  لححععات بوسععع مع  عع   لظاععن ولععالي معع  مخععا ئ التلععوث   عع  

لححات ن امب  لا ذت  ذّت  و ل  اسلنادا جلىو (29) امب  لا ذت اتمت  بالصحة والتغذاة الحلامة

 .اتمت  بصحة ون بوسع مع     لظان بمع      ب  ة لظا ة ولالاة م  التلوث

 .حق إلانسان في بيئة نظيفة في إلاتفاقيات الدولية: ثانيا

لعبت منظمعة ألامعم املتحعدة دوذا بعالم ألااماعة فعي مجعا   مااعة الب  عةو و لع   ع   ئ ع   نظعام  

امل  مئات الدولاة وجبئا  ل  ا اات املتعل عة بحمااعة الب  عةو جن ذت ال عو  بوجعود ا  ا اعة دولاعة 

فعععععي اعععععذا ولتموععععع  ذت احعععععدث   بعععععئس  ععععع  لححعععععات فعععععي ب  عععععة لظا عععععة ذمعععععئ لعععععم اتح ععععع  هععععععدوعععععئ حة 

ح  لححات في ب  ة املبئسة لفي امل اب  اوجد العداد م  ل يلات واملواثا   او ألاير ذلحت ب امل

ذكتعععععوتئ  11املا ععععاإلا العععععالي  لل باعععععة البععععادذ  ععععع  الجمعاععععة العامععععة ل مععععم املتحععععدة فععععي  لظا ععععةو 

لإلححععععات  عععع  ذسالعععع   فععععي الحئ ععععة واملحععععاواةو وفععععي  ععععئو  مع  ععععاة '' :الععععذا لعععع   لععععى ذلععععا 2711
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ةو وفي ب  ة محعمح لعا بالحاعاة ببئامعة وذةاااعةو و لعى لححعات ذت اتحمع  محع ولاة  مااعة مي م

 . (30)''الب  ة و ححانها ل جاا  الحاضئة واملحت بلاة

لححات في ب  ة لظا عة بالعدو  جلعى جبعئا  ا  ا اعات   ن   لى    ذدألا  د  وجود ج  ا اة دولاة

 ع  لححعات فعي الب  عةو ومع  بانهعا ل  ا اعة  ومبادئهعاكئسعت فعي مواداعا ج لاماة و ثنا اة  ومواثا 

جن ذههعععععععا  واععععععذا الحععععععع   لعععععععىن  مواداعععععععا معععععع  العععععععوال ععععععع  ذألاعععععععم للععععععو  (31)ألامئ باععععععة لح عععععععوإلا لححععععععات

التععععاه  لهععععا والععععذا  عععععئ  باسععععم بئو و ععععو  سععععات سععععل ادوذ  (32)اسععععتدذكتا فععععي البرو و ععععو  لضععععافي

لكعع  '' : لععى ذلععاوال عع  لبععت منععا  22 عع  لححععات فععي ب  ععة لظا ععة فععي املععادة  معععئ  مليععموت الععذا 

جححعععات الحععع  فعععي العععع ي فعععي ب  عععة  عععحاة وفعععي الحبعععو   لعععى الحعععدمات العامعععة ألاساسعععاةو و لعععى 

 . (33)''الدو  ألا ئا  ذت مع ز  مااة وواالة و ححيت الب  ة

وا تبعععر   ععا معع    ععوإلا لححعععاتو  لععى البعععاد ألاوذو عع   ععع  لححععات فععي الب  ععة النظا ععة  ئ ععض 

و لععع  مععع  لعععي  املععع  مئ امل ععع ر  بعععيت املعهعععد العععدولي لح عععوإلا لححعععات ومعهعععد الحااسعععة ألاوذتاعععة 

والعععذا وعععئه بعععكت الحععع  فعععي وجعععود ب  عععة ألايعععر  2797لح عععوإلا لححعععات املنع عععد فعععي س راسعععبوذ   عععا  

ا  ا اعععة ناعععوس  دو وذكعععدت ةامعععا هعععع(34)ملوثعععة  عتبعععر مععع  وت ةبعععا دا   عععا مععع    عععوإلا لححعععات

 لععى الجماعع  املحععا دة فععي  مااععة   ععوإلا ألاجاععا  '' :اععذا الحعع  فععي املععادة ألاولععى بنبععها 2771لحععنة 

فععي الععع ي فععي ب  ععة لظا ععة  يععم  لهععم الصععحة والععع ي بئةاااععة و لععى  عع   اةواملحععت بل ةالحاضععئ 

 عععععععئ  ذت ايعععععععم    عععععععوإلا الووعععععععو  جلعععععععى املعلومعععععععات البا اعععععععة وامل عععععععاذكة العامعععععععة فعععععععي وعععععععن  ال عععععععئاذ 

اعذ  املعادة  لعى  ئكيعا و ذألاعم ''والووو  جلى العدالة في املحا   البا اة وة ا   كا  اذ  ل  ا اة

لححععععات بععععالع ي فععععي ب  ععععة  ععععحاة   متعععع   عععع   ابعععع باملجن ذههععععا كئسععععت  ةاععععاملعلومععععة البا  فععععيحعععع  ال

 و ( 35)وسلامة

 21املا ععععاإلا لةئ  عععع  لح ععععوإلا لححععععات املنع ععععد فععععي ليرو عععع   ة ععععد لعععع ذمععععا  لععععى البعععععاد لةئ  عععع  

مع  لعي   لع  في جذسا    وإلا لححاتو و  املحاامةاملبادذات  والذا  عد م  2712اولاو لحنة 

ا اإلا جلى ل يت العالي  لح وإلا لححات وملا اإلا ألامم املتحدة وا تبراما بم ابة جلاذة داباجة امل

مئج  في  بئره   وإلا لححات وذلعا ن اجعوز الحعئوه  ليهمعاو ةالهعد  مع  املا عاإلا لةئ  ع  اعو 

  عا    وإلا لححات  لى محتوألا  اذة جةئ  ااو ولذل  ذجم   دد م  ال  هعا   لعى ذت املا عاإلا 

لح ععععوإلا لححععععات  عتبععععر ذو  وثا ععععة دولاععععة مل مععععة مع ععععر  بحعععع  لححععععات فععععي ب  ععععة لظا ععععة لةئ  عععع  
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 عع  لححعععات فععي الب  ععةو وضععئوذة  عععي   الحااسععة التنمو ععة فعععي  معععادة  لنععاو   نلععتمالا  لععىو لعع  

لكع  '': مع  املا عاإلا  لعى ذلعا 19ال اذة لةئ  اة م   وا د   س و مااة الب  ةو كما لبت املادة 

و و ئجعع  الحععبع الئ  لعع   لتيععميت (36)''ال عععوا الحعع  فععي ب  ععة مئضععاة ولععاملة ومي مععة لتنماتهععا

البععنا اة الببععرألا معع  التها ععات  ال ععئ اتة اععو للاجععة ملععا   ععو  بععا املا ععاإلا لحعع  لححععات فععي الب  عع

دة  ل اااعهعا البعنا اة لعلل الوت الدولي للب  ة ب بئامها و  ات ألاير م عئو ة مع  العدو  ال  يعرة 

 اوجلمعا عهعدد   ع    لححات في ب  ة لظا عةة ع    الن ااات ن عهددهذةوالنوو ة الحامة ةيهاو 

 . في الحااة

جااعععععدة  لعععععى  بعععععئره  ععععع  لححعععععات فعععععي ب  عععععة لظا عععععة مععععع  لعععععي    عععععداا   العئتاعععععة  ملعععععت العععععدو 

 عع  لححععات فععي ب  ععة لظا ععةو ومعع  بععيت اععذ  املواثاعع   جحععدتملعع  مئات الب عع  منهععا  ععدة مواثاعع  

الععذا لعع  فععي ماد ععا  (37)2719م ععئو  ما ععاإلا   ععوإلا لححععات وال عععع فععي الععو   العئ عع  لحععنة 

و (38)''ت الحععععع  فعععععي ذت ا عععععام فعععععي ب  ععععة مي معععععة لالاعععععة مععععع  التلعععععوثلكععععع  جححععععا'' : لعععععى ذلعععععا 81ال امنععععة 

و لعععع  لظععععئا  ت  ح اعععع  '' ب  ععععة مي مععععة''اععععذ  املععععادة ذت املا ععععاإلا اسععععتعم  مبعععع ،    حل ععععن معععع 

او  وةير ج ا  ح ا ا ةالهد    حتحا  اذمئ  كما ذلئلا ساب ا  عد و وةير ب  ة م الاة للع ي ةيها

 .احعكاسات  حاةذو  با اةب  ة امب  لإلححات ذت اماذس ةيها  اا ا م  دوت ذا التينت 

لكععع   عععح  '' : لعععى ذلعععا 91فعععي ماد عععا  1889ولععع  املا عععاإلا العئ ععع  لح عععوإلا لححعععات املعتمعععد سعععنة 

الحعع  فععي محععتوألا مع  عع    ععا  لععا و سععئ ا و ععوةئ لععا الئةاااععة والععع ي البععئ م معع  ألاععذا  وكحععا  

  ولعععدمات ولعععا الحععع  فعععي ب  عععة سعععلامة و لعععى العععدو  ألا عععئا  ا خعععا  التعععدابير اليزمعععة وة عععا ومحعععب

مع   91مع  امل عئو  واملعادة  81و اي س م  لي  ل  املادة (39)''إلمكالااعها إلل ا  اذ  الح وإلا 

املا اإلا ذت الدو  العئتاة في ااتما  متبا د بموضو     لححعات فعي ب  عة لظا عةو و لع  لظعئا 

 لإلا
 
ععع   تمعععا  الببيعععر العععذا ذ مععع  املا عععاإلاو ةبعععالئألام مععع  لبعععها  لعععى ضعععئوذة  ععع   91لعععا فعععي املعععادة       

لححععععات فععععي الب  ععععة جن ذههععععا  امععععت بععععذكئ ألالععععاا  ال عععع  اجععععع ذت اتععععوةئ  ليهععععا ال ععععئد لتح اعععع  اععععذا 

الحععععو  لععععا مماذسععععة  اا ععععا فععععي محععععاع وعععع ي ل ععععالح  فععععي الغععععذا و البحععععا  وامللععععبه و لعععع   الحعععع و

يععر ذلععا مععا اححععع  لععى اععذ  املععادة ذههععا لععم  تعععئ  ملوضععو   عع  ألاجاععا  فععي لسععت ادة ولظاععنو ألا

مع  اليععروات ال باعاععةو ةهع  ذكعع ت  لععى  عع   متع  لححععات بالب  ععة لظا ععة ولعم  نلبععا جن   ععا فععي 
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لكع  اتمتع  لححعات بب  عة لظا عة نبعد لعا مع  ذت اجعد  الست ادة م  املواذد ال باعاة با تباذ ذل

 .الغذا  وامللبه لى   حلند  ليها ل،حبو   ال  ال باعاة د املواذ 

بالئألام م  ذت اا ة ألامم املتحدة  عات لهعا دوذ كبيعر فعي   عاع  و جحعاد موضعو   ع  لححعات فعي 

الب  عة معع  لعي  املعع  مئات ول يلعات ال عع   امعت  هععا مع  ذجعع   ححع ه العععالم بخ عوذة  ععداوذ 

ئا  ا  ا اعععة دولاعععة وعععئ حة  عععن  ومععععال  موضعععو   مااعععة  ععع  النظععا  البائععع و جن ذلعععا لعععم   عععم بععع ب

لححععععات فععععي ب  ععععة لظا ععععة وسععععلامةو واععععذا مععععا جععععع  الععععدو  املهتمععععة بموضععععو   مااععععة الب  ععععة   ععععو  

معععععع  ذجععععععع   مااععععععة  ععععععع  لححعععععععات فععععععي ب  عععععععة لظا عععععععة  وثنا اعععععععة بمبععععععادذات إلبعععععععئا  ج  ا اععععععات ج لاماعععععععة

ألايععر ذههععا لععم   ععاإلا لةئ  عع  والعئ عع  لح ععوإلا لححععات اإل  ا اععة ألامئ باععة ول  ا اععة ألاوذتاععة واملا

 
 
ععععع  الجهععععععود  احعبحععععععتو و  عععععع  ميععععععموت ل ععععععيت العععععععالي  لح عععععوإلا لححععععععات ول يلععععععات البا اععععععة د  ح 

و للععععدو   ال ععععواليت الداللاععععةو  الدسععععا ير  لععععى النظا ععععة حعععع  لححععععات فععععي الب  ععععةاملجحععععدة لالدولاععععة 

ولاععات ال عع   الجعت ة اععبا  ب عواليت د مهععا و عم لععى اعذا الحعع  دسعا ير الد معع  اععدال ت اع  لبعع

 . (40) وةير لإلححات ب  ة لظا ة امب  بموجبها 

هععدما  عم التععئ  ملختلعن ل يلعات واملواثاع  ال عع   ناولعت موضعو   ع  لححعات فعي الب  عة ةعع ت 

اععذ  النبععوق ال الولاععة ن بععد لهععا معع  ذجهعع ة محععهئ  لععى  ن اععذاا واععذا مععا سعع تم التعععئ  لععا فععي 

 .املحوذ ال ال 

 .أجهزة ألامم املتحدة املخول لها حما ة حق إلانسان في بيئة نظيفة: املحور الثالا

  و  منظمة ألامعم املتحعدة فعي مجعا   مااعة ألامع  والحعلم العدولايت والح عوإلا العواذدة فعي ل عيت 

املحعععععتحدثة  و ذو بواسععععع ة ألاجهععععع ة(41)الععععععالي  لح عععععوإلا لححعععععات باإلسعععععتعالة بعععععا جه ة التاهععععععة لهعععععا

 ا كبيرةم  بيت ألاجه ة التاهعة ل مم املتحد وال   بذلت جهود ا الو انت املتخببةو و لاا ة ل

باإلضعاةة  (42)ب  ة الجمعاة العامة ل معم املتحعدةال   لححات و جحاد في مجا   مااة الب  ة 

 . جلى بئلامإ ألامم املتحدة للب  ة

 (43)الجمعية العامة لألمم املتحدة: أوال

بواسعع ة  لعبععت الجمعاععة العامععة دوذا كبيععرا فععي جبععئاز م ععا   الب  ععة  لععى املحععتوألا العععالي  و لعع  

  عد مع  مئات ومواثاع  وجبعئا  ا  ا اعات جلى الدو   ال ئاذات ال    بدذاا وال   م  ليلها د ت

العذا د عا العدو   2791د حعمبر  9البعادذ فعي  1971 ذ عم  ال ئاذ  كما ساام و تعل  بحمااة الب  ة
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دإّ وض  و   د م  مئ دولي  و  الب  ة لححالاة ضئوذة جلى 
واملتنو عة مل عا   التلعوث العداعدة    

و لع  هععد لجعاه في بلوذة موضو  الب  ة كبيرا هذا  ال ئاذ دوذا لو ات  ووألايراا م  وةات البا اة

ةععععت ةامععععا هعععععد بحعععع  ومععععا الب عععع   نععععا معععع  مبععععادئ و ووععععاات ا  ر  2791 معععع  مئ اسععععتوكهولم لحععععنة

 .لل وا و  ا في لست ادة م  املواذد ال باعاة املعئضة  وب  ة لظا ة ذت  ع ي فيلححات في 

 29امل ذد في  95/79في مجا   مااة    لححات في الب  ة ال ئاذ ذ م ذودذت الجمعاة العامة 

والععذا بم تيععا  د ععت الععدو  املتعلعع  بحعع  لححععات فععي الععع ي فععي ب  ععة لظا ععة  (44)2778د حععمبر 

ليعععئوذة  عععوةير وجاجعععاد ب  عععة  عععحاة مععع  ذجععع  ذةعععا  ألاةعععئادو وذلعععاذت ةاعععا ذايعععا ذلعععا لكععع   عععح  

وة عععععا   كعععععا  ل عععععيت الععععععالي  لح عععععوإلا لححعععععات والعهعععععد العععععدولي الحعععععاق بعععععالح وإلا ل تبعععععاداة 

ةعععععا  لععععععا ولجتما اعععععة وال  اةاعععععة الحععععع  فعععععي محعععععتوألا املع  ععععععة العععععذا ا ععععع  بمت لبعععععات الصعععععحة والئ 

و سععععععئ ا وضععععععمات اسععععععتمئاذ  ححعععععع  ألا ععععععوا  املع  ععععععاةو وألالععععععذ فععععععي ل تبععععععاذ وجععععععود ب  ععععععة ذةيعععععع  

لإلححععععاتو و جععععع ذت اتمتعععع  الجماعععع  بح ععععوإلا لححععععات  متعععععا  ععععاميو وذكععععد ال ععععئاذ ذايععععا  لععععى دوذ 

 .امل اااد الذا   و  با اا ة ألامم املتحدة في مجا  التبدا للم ا   البا اة العاملاة 

 عععععو  التععععععاوت الععععععدولي فعععععي معالجعععععة وثععععععاذ  95/278الجمعاعععععة العامععععععة ذايعععععا ال عععععئاذ ذ ععععععم  ذوعععععدذت

و و لععععع  معععع  ذجععععع  مع  ععععع  (45)الناجمععععة  ععععع   ادثعععععة مح ععععة م عععععئلوتا  لل ا عععععة النوو ععععة و خ ايعععععها

التعععاوت الععدولي و  ععدام املحععا دة فععي  ععانت ال ععواذئ البا اععةو ووضعععت بئلععامإ لتتحععا  ذح عع ة 

  ذجعع  التخ اععن معع  لثععاذ  اذثععة م ععئلوتا  با تباذاععا  اذثععة با اععةو ةهععذا منظمععة ألامععم املتحععدة معع

 وال عععئاذ جعععا   عبعععر  ععع  مبعععدذ الحمااعععة الي  عععة لحععع  لححعععات فعععي الب  عععة هععععد و عععو  الكاذثعععة البا اعععة

 وو كلذ اذ  الحمااة ووذة التخ ان م   دة  لوث الب  ة باإللعا ات النوو ة وج ادة  كاالها

 .دات املاداة ولححالاة لضحااا الكاذثة الب  ةوكذل    دام املحا 

وتمععا ذت ذكبعععر ل عععئ يهعععدد  ععع  لححعععات فعععي العععع ي فعععي ب  عععة لظا عععة فعععي العبعععئ الحعععالي اعععو التغيعععرات 

املنالاععة واحعكاسععاعها الحععلباة  لععى الب  ععة و لععى  اععاة لححععاتو ومعع  ذجعع  مكاةحععة ألاسععباا ال عع  

وامللحعبع ةاععا اذ  عا  ححعبة الغعازات الدةا عة فعي الجععوو  ذدت جليهعا واملتم لعة فعي ل تبعاس الحعئاذا 

وال عععععع  ذدت جلععععععى اذ  ععععععا  دذجععععععة  ععععععئاذة ألاذ  واحعبحععععععت سععععععلبا  لععععععى  ب ععععععة ألازوتو وليععععععبع اععععععذا 

املتعل  بحمااة املناد العالي   (46)99/59التداوذ البائ   امت الجمعاة العامة ب وداذ  ئاذ ذ م 

مبععدذ  لعع   ععد و والععذا ذلععاذت ةاعا جلععى ذت مغيعر املنععاد ملن ععة ذجاععا  الب عئ ة الحاضععئة وامل بلعة
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 ج  عععا وذلعععا لعععئ  ذسالععع   نسعععتمئاذ الحاعععاة  لعععى ألاذ و وذكعععدت  لعععى ضعععئوذة  وم ععع ر  للب عععئ ة

بئلعععععامإ ألامعععععم املتحعععععدة للب  عععععة ذاماعععععة كبيعععععرة مل عععععكلة مغيعععععر املنعععععادو ود عععععت ليعععععئوذة  مااعععععة املنعععععاد 

 لبت م  الحكومات واملنظمات الدولاة الحكوماعة العالي  م  ذج  ألاجاا  الحالاة والي  ةو و 

عالجعععععة مغيعععععر املنعععععاد بووععععع ها  يعععععاة  ات ذولو عععععة   ت ععععع   ملوألايعععععر الحكوماعععععة وامل سحعععععات العاملاعععععة 

 ياةئ الجهود ومعاوت الدو  ةاما بانها ل ه م  ذج   مااة  ع  لححعات فعي الب  عة ة عع وجلمعا 

 .م  ذج   مااة    لححات في الحااة

لعععععدةا   ععععع  الهعععععاد  لت ألامعععععم املتحعععععدة موضعععععو   مااعععععة الب  عععععة ضعععععم  اسععععع را اجاتها هععععععدما ذدللععععع

ة ععد دذبععت ذجه عهععا  لععى دذاسععة العي ععة املتبادلععة بععيت الب  ععة و  ععوإلا لححععاتو  و  ععوإلا لححععات

التمايعا و مااعة ألا لاعات  ل،حعد مع و بعا لذل  ة د  بتت ال،جنة ال ئ اعة التاهععة ل معم املتحعدة 

 27 املع ذد فعي 99/291ذوعدذت الجمعاعة العامعة ال عئاذ ذ عم  و  اع   اعذا املجعا  دة  عئاذات ة ع

والععذا  يععم  ل ععة  معع  ملكاةحععة التصععحئ وجععا  ةاععا ذت التصععحئ ذوععبح  ععاائة  2717د حععمبر 

دولاعععععة وذكيعععععر العععععدو  ضعععععئذا منعععععا هعععععي العععععدو  لةئ  اعععععة وتالتعععععالي د عععععا املجتمععععع  العععععدولي جلعععععى التععععععاوت 

ةحتععا و لعع  باسععتخدا  جماعع  ال ععئإلا والوسععا   والحععب  بمععا ةيهععا املععواذد وال ععرابع ةامععا باععنهم ملكا

 . (47)املالاة والعملاة والت ناة اليزمة لو  ا والح اظ  لى التوازت لاكولوجي

ج يلععععععات  ععععععو   ظععععععئ اسععععععتخدا  ألاسعععععع،حة النوو ععععععة  2792كمععععععا ذوععععععدذت الجمعاععععععة العامععععععة  ععععععا  

حعععع  لححعععات فععععي الععععع ي فععععي الب  ععععة بعععع  ومعتبراععععا املتعاذضعععة معععع  ذاععععدا  ألامععععم املتحععععدة واملهععععددة ل

جلتها عععا للما عععاإلا الععععالي  لح عععوإلا لححعععاتو و عععد  بتعععت العععئذا العععذا ا عععو  بعععكت مععع   حعععتخد  اعععذا 

 .(48)النو  م  ألاس،حة انته  ما اإلا ألامم املتحدة ور ك  جئ مة ضد لححالاة

ودذت الجمعاة العامعة ال عئاذ ذ عم ذوةاما اخ   ظئ ا جاذ باملواد الحامة والن ااات الح ئة 

محععععععع ولاة العععععععدو   عععععععو   مااعععععععة الب  عععععععة ومنععععععع  ل جعععععععاذ العععععععدولي الغيعععععععر امل عععععععئو  ب املتعلععععععع  99/279

باملنتجات والن ااات الحامة والح يرة والتخل  منها وما ات ك  نها م   عئاكم ممعا ايعئ البلعدات 

اسععلنادا ملععا ذوععبحت م ععهد   و و ئجعع  سععبع جوععداذ الجمعاععة لهععذا ال ععئاذ (49)الناماععة بوجععا لععاق

 اعععع  ذوععععبحت ال ععععئ ات البععععنا اة الببععععرألا  بععععدذ  ومعععع  ذواه كبيععععر  جععععاذة الن ااععععات البععععنا اة

ذساا وجةئ  اا لتدةنها    م   اذم  ل اااعها الحامة وامل عة ولدادة الح وذة للدو  ال  يرة في 
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 ا دامععا سععاععذا و  وحععنيتم ععات ال وجوداععا  بعع   حللهععا لمععا ذت اععذ  الن ااععات  حععتمئ  وفععي ذذاضععيها

 .جلى عهداد    ألاجاا  ال ادمة في لست ادة م  ب  ة لظا ة  تما

وفي  مااة    لححات في الع ي في ب  عة سعلامة و مااتعا مع  الكعواذث ال باعاعة با تباذاعا مع  

ذكبعععر املخعععا ئ املهعععددة لحاعععاة لححعععات ة عععد ذوعععدذت الجمعاعععة العامعععة فعععي اعععذا املجعععا  ال عععئاذ ذ عععم 

وذ عععععئت ةاعععععا ذت اعععععذ  الكعععععواذث  واملتعلععععع  بالع عععععد العععععدولي ل،حعععععد مععععع  الكعععععواذث ال باعاعععععة 99/181

ملاععععوت ححععععمةو وذههععععا ذلح ععععت  188  عععع  محععععببت فععععي الع ععععدا  الحععععاب يت فععععي اععععي   عععع  مععععا ن ا عععع 

جحععامة بالهاا عع  ألاساسععاة للععدو  واملمتلكععات فععي جماعع  ذلحععا  العععالم ولاوععة فععي الععدو   اذضععئاذ 

ال ععععئاذ جلععععى ضععععئوذة مع  عععع  التعععععاوت الععععدولي ل،حععععد معععع  الكععععواذث ال باعاععععة  ذافععععي اععععالناماععععةو ود ععععت 

ةئ ععع  الحبعععرا  العععدولي ''و  عععدام املحعععا دة للعععدو  املتيعععئذةو ولتجحعععاد اعععذ  لسععع را اجاة ذح ععع ت 

والععذا يهععتم بكعع  ألامععوذ املتعل ععة بت ععدام املحععا دات للععدو  املنكوتععة والتعععاوت  ''املخبعع  للع ععد

  .(50)ال باعاةالنا جة    الكواذث البا اة  لا  والحد م  املخا ئ الدولي في مجا  الت

جت ألام لععععة امل دمععععة  ععععو  مجهععععودات الجمعاععععة العامععععة فععععي مجععععا   بععععئره  عععع  لححععععات فععععي ب  عععععة 

في مجا   مااعة  ناوعئ الب  عة و جحعاد  ع   لظا ة ما هي جن ج    لا  م   م  ك ير  امت با

و عععععن اععععذ  و ةهنععععا  العداععععد معععع  ال ععععئاذات لععععم  حعععععنا املجععععا  للتعععععئ  لهععععاو لححععععات فععععي الب  ععععة

ا امبععععع  وجت لعععععم  عععععن  وعععععئا ة  لعععععى  بعععععئره و جحعععععاد  ععععع  لححعععععات فعععععي الب  عععععة جن ذلعععععال عععععئاذات 

امبع  ذت اتمتع   و لع  اسعلنادا لإل جعا  ال  هع  ال ا ع  ذلعا ن ضعمنااو  مااة اذا الح  استتتاه 

وعهداععععععدات للصععععععحة  سععععععلامة فعععععي  الععععععة وجععععععود ملوثععععععات با اععععععةلححعععععات بععععععالع ي فععععععي ب  ععععععة  ععععععحاة و 

 .والنظاةة

 .  United Nation Environnent Programبرنامج ألامم املتحدة للبيئة: ثانيا

مععع  ذبعععئز للجعععازات ال ععع   عععوه  هعععا مععع  مئ اسعععتوكهولم  عععو   (51) عتبعععر بئلعععامإ ألامعععم املتحعععدة للب  عععة

التاه  ملنظمة ألامم املتحدة املهتم ه  وت  الجهاز الدوليو ةهو ذوبح 2791الب  ة الب ئ ة لحنة 

 25امل ذلععة فععي  1779 ب ععا للتووععاة ذ ععم  و ععد  ععم جح ععا او  اوععمة كاتاععا م ععئ  بنيرو عع و البا اععة 

معععع  لجنعععععة  و تكععععوت  2799البععععادذة  عععع  الجمعاععععة العامععععةو بعععععدذ ح ععععا ا سععععنة  2791 ععععالوت ألاو  

 يعععو مععع  العععدو  ألا يعععا  فعععي الجمعاعععة العامعععةو ومعتبعععر  51 تحعععا  جداذ عععةو ومجلعععه جداذا ايعععم 

الجمعاة العامة الحعل ة العلاعا للبرلعامإو و يعم ذمالعة  امعة دا معة ائذسعها معدائ  ن اعذا  تتخبعا 
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مع   الجمعاة العامة ل  رة ذذ   سنواتو ولها ستة مكا ع ج لاماعةو و يعم وعندوإلا للب  عة والعذا

 .حمااة الب  ةالهادةة لليلا ا و  بتد ام البرامإ 

ا ععو  بئلععامإ ألامععم املتحععدة للب  ععة بمجمو ععة معع  ألا مععا  ال عع  عهععد  جلععى  مااععة  عع  لححععات فععي 

الب  ععة ك ر اععة التعععاوت الععدولي فععي مجععا   مااععة الب  ععة و  ععدام التووععاات املناسععبة لهععذا الغععئ  

ألامععععععم  اا ععععععة توجاععععععا بعععععئامإ الب  ععععععة و ن اعععععذاا فععععععي ج ععععععاذ لظعععععا و يععععع  ألالظمععععععة لذلعععععاداة العامععععععة ل

املتحعععدةو ورحعععهئ  لعععى ججعععئا  دذاسعععات م اذلعععة  لعععى املحعععتوألا العععو و  املتعل عععة بعععال واليت الداللاعععة 

هعا مع  مت لبعات    باّ و ل  هغئ    با  املبادئ وال وا د  لى املحتوألا الواس  في  لع  العدو  و   

ات ال ناة للدو  لت و ئ م ئرعاعها البا اعةو ورحعاام فعي   عو ئ ال الوت الدولي كما ا د  املحا د

ال ععععالوت البائعععع  با تبعععععاذ  اععععو اليععععام  ألاسالععععع   لحعععع  لححعععععات فععععي الب  ععععة و لععععع   لععععى املحعععععتو يت 

 .(52) دوليالو و  وال

بجمععععععع  الباالعععععععات العلماعععععععة  ات العي عععععععة بالب  عععععععة و عععععععوةير  ألامعععععععم املتحعععععععدة للب  عععععععة بئلعععععععامإ ايععععععع ل 

جمععععع  الحكومعععععات ملنا  عععععة لجعععععئا ات الواجعععععع  و  واملعلومعععععات لاكولوجاعععععة ل،حكومعععععات والجمهعععععوذ 

جبئا  ل  ا اات  ورشج و (53) اا م  ذج   مااة الب  ة وضمات  مت  لححات بب  ة لظا ةاا خ

جغئاةاعععة  ا ههعععاذ الدولاعععة والبحعععاذ النعععا   املحعععددة فعععي املبا اعععة ال يعععااا ال  عععو  الدولاعععة وال نا اعععة 

 .املغل ة وال با املغل ة والحد م  التلوث العابئ ل،حدود الو ناة

 غ ع   2779  عا فعي مجعا   مااعة الب  عة البحئ عة بوضع  بئلعامإ   ا  بئلامإ ألامعم املتحعدة للب  عة

 لععى ل ععة  معع  م  ر ععة  ملتوسعععواة ععت دو  البحععئ ألابععان ا 2795بحععئا مختل ععاو وفععي  ععا   22

مععع   عععئ  البرلعععامإ لحمااعععة البحعععئ ألابعععان املتوسعععع وفعععي الحعععنة املوالاعععة لهعععذ  الح عععة سعععاام فعععي 

و كمعععععا  عععععا  بئلعععععامإ ألامعععععم 2799جبعععععئا  ا  ا اعععععة بئلعععععلولة لحمااعععععة البحعععععئ ألابعععععان املتوسعععععع لععععععا  

ة  معع  البحععئ ألابععان املتحعدة للب  ععة ب ح ععا  مئكع  ج يمعع  ملكاةحععة التلععوث بعالن ع فععي ل ععاإلا ل ع

 2797سعععنة  الخطقققة الزرققققا و ووضععع  ل عععة ذ لععع   ليهعععا محعععماة 2795املتوسعععع فعععي اال عععا لحعععنة 

ج    للبحئ ألابان املتوسع
 
 . (54)وال   محتهد  لداذة ال و لة ألا

وم  بيت ل  ا اات ال   ساام بئلامإ ألامعم املتحعدة فعي جبئامهعا ا  ا اعة ةانعا  عو   مااعة  ب عة 

والبرو و ععونت والتعععدايت الي  ععة  هععاو با تبععاذ ذت  مااععة  ب ععة ألازوت  2715ل اذ  11فععي ألازوت 

م  النيوا  عد بم ابة  مااة لح  لححات في الب  عةو و لع  ج ا  لمنعا ذت  يعئذ اعذ  ال ب عة 
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اععع دا جلعععى محععععئا ذلععععة ةععععوإلا البن  عععجاة لعععع ذ  ممعععا الحعععبع فععععي ذمعععئا  ل يععععرة باإلضعععاةة جلععععى 

وال ع  بعدوذاا ن عهعدد  ع  لححعات  الب  عة ألاذضعاةة  عنعبه  كثيراعهعا الحعلباة  لعى مغيرات منالا

 .في الع ي ب  ة سلامة ة ع وجلما عهدد   ا في الحااة

كمعععا ا عععو  بئلعععامإ ألامعععم املتحعععدة للب  عععة بجمععع  وح عععئ املعلومعععات والباالعععات  عععو  املعععواد الباماو عععة 

تكسعع ه مععا  حععي  بال ععج  الععدولي للمععواد الباماو ععة واععذا مععا ذدألا لال عع   ععد  ،حعع  ضععئذ بالب  ععةو 

 كما ذلا و   هحورحئاو املحتملة الحماةو وم ئ  جولان
 
 ا مة عهد  جلعى  عوةير الحمااعة ضعد ذا  ئ  ة

 .(55)ل ئ انجم    اذ  املواد

 اا عععة لبعععال   عمععع  جهعععاز بائععع اعععو للب  عععة  حعععتتتإ مععع  لعععي  معععا سعععب  ذت بئلعععامإ ألامعععم املتحعععدة  

 عع  لححععات فععي الب  ععةو و لعع  معع  لععي    ععد  اجحععد  ععو ئ  ععالوت بائعع   ج ععاذألامععم املتحععدة فععي 

وضع  م عئرعات و ناعة معوع  بحمااعة الب  عة   لىالدو   رحا دوجبئا  ا  ا اات دولاة وج لاماةو و 

م و     
مشععععععععجاعا و لععععععع   وحمااعععععععة الب  عععععععة ماداععععععععا مععععععع  لعععععععي  وعععععععندوإلا الب  عععععععةل الهادةعععععععةامل عععععععاذر   عععععععد 

و وال عععععمه واملاعععععا  الئ عععععاه  النظا عععععة ذو البعععععدا ة للب  عععععةاسعععععتغي  مبعععععادذ ال ا عععععة  ا اجاةإلسععععع ر 

الحععععد معععع  اذ  ععععا  دذجععععات  ععععئاذة ألاذ  والت لاعععع  معععع  البعععععاث الغععععازات الدةا ععععة و لعععع  معععع  ذجعععع  

 .ح  لححات في الع ي في ب  ة سلامة م  لي  ما  حدثا م  مغيرات منالاةل املهددة

 :خاتمة

تمتععع  ألاةعععئاد وال ععععوا ا ععع  لححعععات فعععي الب  عععة اعععو ذت  لعععي  معععا سعععب  ذّت  حعععتتتإ مععع  

بب  ععععة لظا ععععة لالاععععة معععع  التلععععوث و ب عععع  ل جاععععا  الحالاععععة واملحععععت بلاة لسععععت ادة معععع  اليععععروات 

منتجةو و بلوذ  حاة و ال باعاة ب ئ  ة منب ة و ادلة     امب  لهم الع ي في ب  ة  واملواذد

  اا عععة ألامعععم املتحعععدة املبذولعععة مععع   عععئ لمجهعععودات لاجعععة  ععع  لححعععات فعععي الب  عععة لل
 
عععوّ ال ععع     تج 

 ععع   كئسعععت فعععي ميعععامانها اتاسععع را اجا مععع  و ج يلعععات ول عععع  لعععتإ  نهعععامععع  مئات دولاعععة  هع عععد

سااسة  مااعة الب  عة  لعى و وليمات ةعالاة وا تبر ا   ا م    وإلا لححات لححات في الب  ة

  جداعععععدة معوععععع ذلعععععئألا  بل عععععحير اا اعهعععععا واسعععععتحداث اا عععععات املنظمعععععةاعععععذ   ت امعععععاملحعععععتوألا العععععدولي 

   ععا معع    ععوإلا لححععاتابععبح  عع  لححععات فععي الب  ععة  جععع بموضععو   مااععة الب  ععةو واععذا مععا 

 .الح وإلا ألالئألا  الح  في الحااة والح  في الحي  م    ا ما بذا ا م لا
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 :قائمة املراجع باللغة العربية /أ

 الكتب/أ

الحعععععععودو لححععععععات والب  ععععععةو داذ ال  اةععععععة للت ععععععئ والتوزرعععععع و ال بعععععععة ألاولععععععىو ذا ععععععع سععععععيمة . د -2

 .و ألاذدت1828-2992

وععععيه  بععععد الئ مععععات  بععععد الحععععداا و النظعععععا  ال ععععالوح  الععععدولي لحمااععععة الب  ععععةو مت عععععوذات . د -1

 .29و ق29.9و بيروت لبناتو 1828الحلط  الح و اةو ال بعة ألاولى 

الدولاععععععة  عععععع   مااععععععة الب  ععععععةو داذ الحلدولاععععععة للت ععععععئ والتوزرعععععع و وععععععباه الع ععععععاواو املحعععععع ولاة  -9

 .و الج ا ئ1828و 2992ال بعة ألاولى 

معمئ ذ  ع محمد  بد الحاةسو ال الوت الدولي للب  ة و اائة التلوثو داذ النهيعة العئتاعةو  -9

 .و ال اائة1889

ال الوت الدوليو داذ محمد  بد الئ مات الدسوويو لل اا  الدولي بحمااة  ب ة ألازوت في . د -5

 .و ال اائة1881النهية العئتاةو 

 الرسائل واملذ رات/ب

وععيه االععمو املحعع ولاة الدولاععة  عع  املحععاس هحععيمة الب  ععة البحئ ععةو مجمو ععة ذسععا   .د -9

 .82الدكتوذا و  لاة الح وإلاو جامعة الج ا ئ

دكتععوذا و  لاععة الح ععوإلا  بععد الععيوا جععوادو الحمااععة الجنا اععة للب  ععة الهوا اععةو ذ ئو ععة . د -9

 .1821والعلو  الحااساةو جامعة ذبو ببئ بل اادو  لمحاتو 

 لعععععي بععععع   لعععععي معععععئاهو املحععععع ولاة الدولاعععععة  ععععع  التلعععععوث  بعععععر الحعععععدودو ذ ئو عععععة دكتعععععوذا و . د -1

 .1889-1889و  لاة الح وإلاو 2جامعة الج ا ئ 

معععذكئة ماجحعععتيرو ةعععا  ة بولعععامة و دوذ منظمعععة ألامعععم املتحعععدة فعععي  مااعععة الحععع  فعععي الب  عععةو  -7

 .1829-1829سبابدةو  لاة الح وإلا والعلو  الحااساةو  2755ذوت  18جامعة 

ةععا   وععبرا سععاد اللااعع و الحمااععة الدولاععة لحعع  لححععات فععي ب  ععة لظا ععةو ذسععالة دكتععوذا و  -28

 .1822-1821جامعة الحاه لحيئو با نةو 
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اعععة  ععع  النتعععا إ اليعععاذة مححععع   بعععد الحماعععد ذةبيعععرا و النظئ عععة العامعععة للمحععع ولاة الدول. د -22

 ععععع  ذةعععععععا  ن احظئاعععععا ال ععععععالوت الععععععدولي مععععع  جلععععععاذة لاوعععععة لت با هععععععا فععععععي مجعععععا  الب  ععععععةو ذسععععععالة 

 .دكتوذا و  لاة الح وإلا جامعة املنبوذةو مبئو بدوت  كئ سنة الت ئ

 قاالتامل/ج

 .1829ذمانة سعود و الح  في الب  ةو مجلة ال  ا وال الوتو العدد العالئو ألا تو  -21

جبعععئااام  بععععد ذتعععا جبععععئااامو الحععع  فععععي ب  عععة سععععلامة بعععيت ال ععععئرعة وال عععالوت الععععدوليو م ععععا  .د -29

 1829ذكتوتئ 9مت وذ في لببة لل رلتو او  ألا د 

بوكعبات العئ  و الحمااة الدولاة للب  ة فعي زموع  الحعلم والحعئا با تباذاعا   عا مع    عوإلا  -29

 .1882 و11لححاتو مجلة املدذسة الو ناة لإلداذةو العدد

 مععععععععععاذ بوضععععععععععاا و الئ ااععععععععععة الدولاععععععععععة والو ناععععععععععة ل يععععععععععااا الب  ععععععععععة واح ععععععععععغانعهاو الجهععععععععععود . د -25

وللععكانتو دذاسععة  الععة الج ا ععئو مجلععة ال  ععا وال ععالوت العععدد ألاو و لععببة لل رلععتو لععوةمبر 

1821. 

محععععععود  ماذلععععععةو للاععععععات  مااععععععة الب  ععععععة فععععععي الج ا عععععئو مجلععععععة ال بععععععئو العععععععدد التاسعععععع و  لاععععععة  -29

 .إلا والعلو  الحااساةو جامعة محمد لايئ هحبئةالح و 

 القرارات /د

فععععي الععععدوذة   عععع  الجمعاععععة العامععععة التاهعععععة لها ععععة ألامععععم املتحععععدة البععععادذ  95/79ال ععععئاذ ذ ععععم  -29

و املتعلع  بوجعود ب  عة  عحاة مع  2778د حعمبر 29و  اعو  91الحامحة وألاذ عيت في الجلحعة ذ عم 

//:dds-documentshttps-: ال عععععععععععععععععععععععععئاذ موجعععععععععععععععععععععععععود فعععععععععععععععععععععععععي العععععععععععععععععععععععععئابع التعععععععععععععععععععععععععالي: ذجععععععععععععععععععععععععع  ذةعععععععععععععععععععععععععا  ألاةعععععععععععععععععععععععععئاد

ntny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/559/67/IMG/NR055967.pdf?OpenEleme 

فعععي العععدوذة   ععع  الجمعاعععة العامعععة التاهععععة لها عععة ألامعععم املتحعععدة البعععادذ  95/278ال عععئاذ ذ عععم  -21

و املتعلععععع  بالتععععععاوت العععععدولي فععععععي 2778د حعععععمبر  12اععععععو   92الحامحعععععة وألاذ ععععععيت فعععععي الجلحعععععة ذ عععععم 

ثاذ الناجمة     ادثة مح ة م عئلوتا  لل ا عة النوو عة و خ ا هعاو ال عئاذ موجعود فعي معالجة و

 dds-https://documents-:العععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععئابع التعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععالي

3/IMG/NR056063.pdf?OpenElementny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/560/6 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/559/67/IMG/NR055967.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/559/67/IMG/NR055967.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/559/67/IMG/NR055967.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/560/63/IMG/NR056063.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/560/63/IMG/NR056063.pdf?OpenElement
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فععععي الععععدوذة   عععع  الجمعاععععة العامععععة التاهعععععة لها ععععة ألامععععم املتحععععدة و البععععادذ 59/99ال ععععئاذ ذ ععععم  -27

و واملتعلعع  بحمااععة املنععاد العععالي  ملن عععة ذجاععا  الب عععئ ة 2711د حععمبر  9ال ال ععة وألاذ عععوت اععو  

dds-https://documents-: و ال ععععععععععععععععئاذ موجععععععععععععععععود فععععععععععععععععي الععععععععععععععععئابع التععععععععععععععععالي278الحاضععععععععععععععععئة وامل بلععععععععععععععععةو ق

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/525/70/IMG/NR052570.pdf?OpenElement 

فعععي العععدوذة  معععم املتحعععدةالتاهععععة لها عععة ألا  البعععادذ  ععع  الجمعاعععة العامعععة 99/291ال عععئاذ ذ عععم  -18

و املتعل  بخ ة  م  ملكاةحة التصحئو ال ئاذ موجعود فعي 2717د حمبر 27الئاهعة وألاذ عيت او  

dds-https://documents-: الععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععئابع التععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععالي

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/544/49/IMG/NR054449.pdf?OpenElement 

فعععي العععدوذة  ععع  الجمعاعععة العامعععة التاهععععة لها عععة ألامعععم املتحعععدة البعععادذ  99/121ال عععئاذ ذ عععم  -12

ن  و واملتعل   و  مح ولاة الدو      مااة الب  ة وم2711د حمبر  18ال ال ة وألاذ عيتو او  

ل جعععاذ العععدولي الغيعععر امل عععئو  باملنتجعععات والن ااعععات الحعععامة والح عععئةو ال عععئاذ موجعععود  فعععي العععئابع 

dds-https://documents-: التعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععالي

NR0/527/29/IMG/NR052729.pdf?OpenElementny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/ 

فعععي العععدوذة   ععع  الجمعاعععة العامعععة التاهععععة لها عععة ألامعععم املتحعععدة البعععادذ  99/181ال عععئاذ ذ عععم  -11

واملتعلععع  بالع عععد العععدولي ل،حعععد مععع  الكعععواذث ال باعاعععةو  2711د حعععمبر  18ال ال عععة وألاذ ععععيت لاعععو  

dds-https://documents-: اوجععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععد ال ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععئاذ فععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي الععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععئابع التععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععالي

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/527/19/IMG/NR052719.pdf?OpenElement 

 

I. املراجع باللغة ألاجيبية:  

23- Airi ANDRESSON and Tim KOLK, the role of basic rights in environmental protection, juridica 

international, article in web,  

24- Brundtland report, report of the world, commission on environment and development: our 

common future.  

25- council of Europe publishing, Manuel on human rights and the environment, second edition, 

2012. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/525/70/IMG/NR052570.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/525/70/IMG/NR052570.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/525/70/IMG/NR052570.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/544/49/IMG/NR054449.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/544/49/IMG/NR054449.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/544/49/IMG/NR054449.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/527/29/IMG/NR052729.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/527/29/IMG/NR052729.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/527/29/IMG/NR052729.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/527/19/IMG/NR052719.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/527/19/IMG/NR052719.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/527/19/IMG/NR052719.pdf?OpenElement
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26- Nkiruka Chidia Maduekwe, the concept of environmental rights as human rights, article, 

university of DUNDEE, 2008, Nigeria. 

27- report OHCHR and UNEP, rio+20, humain rights and the environment, unite Rio de janiro, 

brazil 19 juine 2012. 

28- - http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm 

 : الهوامش

                                                           
لكععع  '' : لعععى ذلعععا 15فعععي ماد عععا  28/21/2791لععع  ل عععيت الععععالي  لح عععوإلا لححعععات البعععادذ  ععع  اا عععة ألامعععم املتحعععدة فعععي  -(1

لححعععات فعععي ب  عععة ةبعععالئألام مععع  ذلعععا لعععم احعععدد  ععع  ''  عععح  الحععع  فعععي محعععتوألا مع  ععع   مناسعععع ل،ح عععاظ  لعععى  عععحتا وكاالعععا

لظا ععة جن ذت املن عع  ا ععو  ذلععا ن امبعع  الح ععاظ  لععى  ععحة لححععات وكاالععا بععدوت  واجععد ب  ععة لظا ععة ةجالععع معع  ال  ععا 

اععئألا ذلععا بععالئألام لععم اععذكئ وععئا ة  عع  لححععات فععي الب  ععة فععي اععذا ل ععيت جن ذلععا ا هععم ضععمناا معع  لععي  اععذ  املععادةو ذلظععئ 

 .289و ق 1829مجلة ال  ا وال الوتو العدد العالئو ألا تو  سعود ذمانةو الح  في الب  ةو
محععععود  ماذلعععةو للاعععات  مااعععة الب  عععة فعععي الج ا عععئو مجلعععة ال بعععئو الععععدد التاسععع و  لاعععة الح عععوإلا والعلعععو  الحااسعععاةو . د -(2

 .911و هحبئة و ق1887جامعة محمد لايئو 
و  لاعة الح ععوإلاو 2لحعدودو ذ ئو عة دكتعوذا و جامععة الج ا عئ  لعي بع   لعي معئاهو املحع ولاة الدولاعة  ع  التلععوث  بعر ا. د -(3

 .19و ق1889-1889
4)- report OHCHR and UNEP, rio+20, humain rights and the environment, unite Rio de janiro, brazil 19 juine 

2012, p 10. 
5)- Nkiruka Chidia Maduekwe, the concept of environmental rights as human rights, article, university of 

DUNDEE, 2008, Nigeria, p 2. 
فعي ذ عو دا جعاليرو ذكيعر مع  ما عة مع  ز معا  الععالم فعي '' ب معة ألاذ '' يئ امل  مئ العالي   و  الب  ة والتنماة املععئو   -(6

عععد محادثعات وم اوضععات اامعة  لععى و و عد التععتم املع  مئ ذ مالعا ه2791ذكبعر  جمع  معع  لو عا هعععد مع  مئ اسعتوكهولم لحععنة 

العععذا '' ج عععيت ذ عععو''معععدألا اثوععع    عععئ اومعععا ولعععتإ  نعععا جبعععئا   عععدة ا  ا اعععات دولاعععة إلل عععا  ب  عععة  وكعععع ألاذ  ةيعععي  ععع   بوععع  

ا تععوألا  لععى سععبعة و  عععئ   مبععدذ م ععك  ل ععة محعععت بلاة إلداذة البععئة ألاذضععاة ومحععهم مععع  املبععادئ الحععتة والع ععئ   ال ععع  

مححع   بعد . هولم في ذسم معالم النظا  العالي  للب  ة وج اذ الحااسعة للب  عة الدولاعةو ذلظعئ فعي  لع  دذ ئاا م  مئ استوك

الحماععد ذةبيععرا و النظئ ععة العامععة للمحعع ولاة الدولاععة  عع  النتععا إ اليععاذة  عع  ذةعععا  ن احظئاععا ال ععالوت الععدولي معع  جلععاذة 

 .17ح وإلا جامعة املنبوذةو بدوت  كئ سنة الت ئو مبئو ق لاوة لت با ها في مجا  الب  ةو ذسالة دكتوذا و  لاة ال
ثعععععاذ اعععععذا الجعععععد  بعععععيت دو  الععععععالم املت دمعععععة ودو  الععععععالم املتخل عععععة  عععععو  موضعععععو   مااعععععة الب  عععععةو  اععععع  ذت دو  الععععععالم  -(7

دة معع  ذجعع  املتخل ععة  ععئألا ذت الععن   لععى اععذا الحعع  فععي ل  ا اععات ول يلععات الدولاععة البا اععة مععا اععو جلععى اسعع را اجاة جداعع

 .كبح لمو و  د  الدو  املتخل ة وال   محير في  ئ   النمو

http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm
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سعبابدةو  2755ذوت  18بولامة ةا  ةو دوذ منظمة ألامم املتحدة في  مااة الح  في الب  عةو معذكئة ماجحعتيرو جامععة  -(8

 .28و سبابدةو ق1829-1829 لاة الح وإلا والعلو  الحااساةو 
و عععئألا ضععععئوذة لسععععت اد املحععععتدام للمععععواذد ال باعاعععة   عععع   ععععتي م معععع  ا تااجععععات  Parakashألاسععععتا   ا عععا م اععععذا ل جععععا  -(9

لححات ألاساساةو ذلظئ ةعا   وعبرا سعاد اللااع و الحمااعة الدولاعة لحع  لححعات فعي ب  عة لظا عةو ذسعالة دكتعوذا و جامععة 

 .29و با نةو ق1829-1821الحاه لحيئو 
 .91و ال اائةو ق 1889حاةسو ال الوت الدولي للب  ة و اائة التلوثو داذ النهية العئتاةو معمئ ذ  ع محمد  بد ال -(10
 .22و 28بولامة ةا  ةو املئج  الحاب و ق -(11
 .22بولامة ةا  ةو املئج  الحاب و ق  -(12
 .21ل ه املئج و ق -(13

14)- Airi ANDRESSON and Tim KOLK, the role of basic rights in environmental protection, juridica 

international, article in web, p 146.  
معع  بععيت الكععواذث البا اععة ال عع  لععهدعها لححععالاة و ععات لهععا  ععكثير كبيععر  لععى لححععات والب  ععة  اذثععة م ععئلوتا  بككئالاععا  ععا   -(15

 .2719و و اذثة  وذا  الوت  ا  2719بوتا  بالهند  و و اذثة2719
جبئااام  بد ذتا جبئااامو الح  في ب  ة سعلامة بعيت ال عئرعة وال عالوت العدوليو م عا  مت عوذ فعي لعببة لل رلعتو ح عئ .د -(16

 .1و ق1829ذكتوتئ 9او  ألا د 
او الجهعععود وللععععكانتو دذاسعععة  الععععة الج ا ععععئو  معععاذ بوضععععاا و الئ ااعععة الدولاععععة والو ناعععة ل يععععااا الب  عععة واح ععععغانعه. د-(17

 .289و ق1821مجلة ال  ا وال الوت العدد ألاو و لببة لل رلتو لوةمبر 
 .29بولامة ةا  ةو املئج  الحاب و ق -(18
 .1ابئااام  بد ذتا جبئااامو املئج  الحاب و ق. د -(19
اة فععععي لسععععت ادة معععع  املععععواذد ال باعاععععة ب ئ  ععععة  ادلععععة ذمععععئ جت ال ععععو  بتح اعععع  املحععععاواة بععععيت ألاجاععععا  الحالاععععة واملحععععت بل -(20

وعععع  ح ا ععا و لعع  لظععئا لعععدة ذسععباا ذولهععا ذت ة ععات معع  ألاجاععا  الحالاععة دالعع  املجتمعع  الوا ععد لععم محععت   لسععت ادة 

لسعت ادة م  اذ  اليروات ةهنا   ب ة م  املجتم   حتبئ اذ  اليروات ممعا ذدألا جلعى ال عو  هععد  وجعود  عوازت و كعاف  فعي 

معععععع  اععععععذ  اليععععععروات بععععععيت ألاجاععععععا  الحالاععععععة ةباععععععن امبعععععع  ل جاععععععا  ال ادمععععععة ذت محععععععت اد معععععع  اععععععذ  اليععععععروات ب ئ  ععععععة  ادلععععععة 

وملحاو ةو ثالاا و ل   لى ل اإلا الدولي ةهنا  دو   حتبئ مبادذ املواذد ال باعاة م  لعئائها فعي لعك  معواد ذولاعة بكسععاذ 

اعها لها في لك  مواد مبنعة بكسعاذ بااظة مما ذدألا  ها جلى ا تكاذ ثئوة  ا لعةو ذلابة م  الدو  ال  يرة وم  ثم معاد ب

ممععععا ذدألا جلععععى  هععععوذ ةععععواذإلا اجما اععععة كبيععععرة وتالتععععالي ةمعععع  البعععععع ج ا لععععم ل عععع  ذلععععا معععع  املحععععتحا   ح اعععع   عععع  ال موعععع  فععععي 

 . اا  ال ادمةاستغي  اليروات ال باعاة بيت ألاجاا  الحالاة ةاما بانهم وتيت الجا  الحالي وألاج
ومعععع  مئ ذ عععودا جععععاليرو  2791 ئةعععت هعععععن املععع  مئات املتعل ععععة بحمااعععة الب  ععععة لجا عععا كبيععععرا كمععع  مئ اسععععتوكهولم لععععا   -(21

لععم  ح عع  النجععاه الععذا  ععات اتتظععئ منهععا و بعععا لععذل   ب عع   عع   18+ومعع  مئ ذ ععو  1881و ألايععر ذت معع  مئ جوااححععبوذ  2771

 .س لح  لححات في الب  ة لظا ةم  مبادئ استوكهولم وذ و حجئ ألاسا
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 بععد الععيوا جععوادو الحمااععة الجنا اععة للب  ععة الهوا اععةو ذ ئو ععة دكتععوذا و  لاععة الح ععوإلا والعلععو  الحااسععاةو جامعععة . د -(22

 .228و  لمحاتو ق1821ذبو ببئ بل اادو 
العامعة ل مععم املتحعدة فععي ال العع   بنعا   لععى ا  عراه معع  املجلعه ل تبععادا ولجتمعاعي بععا مم املتحععدة ذوعدذت الجمعاععة -(23

جلععى   ععد معع  مئ دولععي  ععو  الب  ععة لححععالاةو و  ععد اععذا املعع  مئ فععي  1979ال ععئاذ ذ ععم  19فععي دوذعهععا  2791معع  د حععمبر سععنة 

: و ذلظعئ فعي  لع '' ’’only one earth'' ة عع ذذ  وا عدة'' حعت لععاذ  2791اولاعو  29جلعى  5استوكهولم  اوعمة الحعو د مع  

المو املح ولاة الدولاة    املحاس هحيمة الب  ة البحئ ةو مجمو ة ذسا   الدكتوذا و  لاة الح وإلاو جامععة ويه ا.د

 .989و ق 82الج ا ئ
24)- council of Europe publishing, Manuel on human rights and the environment, second edition, 2012, p 11.  
25)- Brundtland report, report of the world, commission on environment and development: our common 

future, p16. 
26) - http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm  

الئ معععات  بعععد الحعععداا و النظعععا  ال عععالوح  العععدولي لحمااعععة الب  عععةو مت عععوذات الحلطععع  الح و اعععةو ال بععععة  وعععيه  بعععد. د -(27

 .29و بيروت لبناتو 1828ألاولى 
ائألا جالع م  ال  ا ذت    لححات في ب  ة لظا ة ن  عتبر مع    عوإلا لححعات ورحعلند اعذا ل جعا  فعي  عوت ل عيت  -(28

و مع  ذا لعع  ابععئس و ععن   لععى  ع  لححععات فععي ب  ععة لظا ععة كمعا لعع   لععى الح ععوإلا ألالععئألا الععالي  لح ععوإلا لححععات اخلعع

 الح  في الحااةو ألاير ذت ا جا  للئ ائألا ذت    لححات في الب  ة موجود في ل يت العالي  ب ئ  عة ضعمناة وألايعر وعئ حة 

ب  ل،ح وإلا ألالئألا ذت اعنعم لححعات  هعا بمعع   با تباذ ذت لححات ن  حت ا  ذت  ع ي في ب  ة ألاير لظا ة وتالتالي ةي ام

 .   الب  ة النظا ة
29)- report OHCHR and UNEP, rio+20, op. cit, p13. 

و 1881محمعد  بعد الئ معات الدسعوويو لل عاا  العدولي بحمااعة  ب عة ألازوت فعي ال عالوت العدوليو داذ النهيعة العئتاععةو . د -(30

 .91ال اائةو ق
و وذوععععدذ بمناسععععبتا ل ععععيت ألامئ كعععع  2791ذةئ عععع   98التكسعععع ه ل  ا اععععة ألامئ باععععة لح ععععوإلا لححععععات فععععي   ععععد املعععع  مئ  -(31

 .2752لح وإلا لححات والذا دل   يا التن اذ في د حمبر  ا  
واد ت الدو  ألا يا  في ما اإلا سات لوساا  لى البرو و و  امل،ح  باإل  ا اة ألامئ باة لح عوإلا لححعات فعي مجعا   -(32

 .و ئ  ببر و و  سات لوساا 2711لوةمبر  29الح وإلا ل تباداة ولجتما اة في او  
 .71ةا   وبرا ساد اللاا و املئج  الحاب و ق -(33
بوكعبععات العئ ععع و الحمااعععة الدولاعععة للب  عععة فعععي زموععع  الحعععلم والحععئا با تباذاعععا   عععا مععع    عععوإلا لححعععاتو مجلعععة املدذسعععة  -(34

 .252و الج ا ئو ق 1882 و11الو ناة لإلداذةو العدد
 .99بولامة ةا  ةو املئج  الحاب و ق -(35
 .79ةا   وبرا ساد اللاا و املئج  الحاب و ق  -(36

http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm
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 5ودذ م ئو  ما اإلا   وإلا لححات وال عع في الو   العئ   بمدانة س راسبوذ  ب ا الاعا فعي ال  عرة املمتعدة معا بعيت  -(37

 .للدذاسات العلاا في العلو  الجنا اة بد وة م  املعهد الدولي 2719د حمبر  21و 
 . 91بولامة ةا  ةو املئج  الحاب و ق -(38
 .ل ه املئج و ل ه الب حة -(39
لكعععع   ععععح  الحعععع  فععععي ب  ععععة جححععععالاة سععععلامة ومتوازلععععة '': لععععى ذلععععا 99/2م ععععا  الدسععععتوذ البرمغععععالي الععععذا لعععع  فععععي ماد ععععا  -(40

 لعى ذت ل،جماع  التمتعع   2791و ولع  دسععتوذ لسعباح  لحعنة ''نهعاجاكولوجاعاو وفعي  ات الو عت اتحمع  ةاععا بواجعع العدةا   

لكعع  '' :ذايععا  لععى2791و ولعع  دسععتوذ جمهوذ ععة  وذ ععا لحععنة 'بب  ععة مي مععة لتنماععة الشععح و و لععى الجماعع  واجععع وععاالتها

الج ا ععئ ةهععو فعععي و ذمععا دسععتوذ ''املععوا نيت الحعع  فععي الععع ي فععي ب  ععة لظا ععةو و لععى الدولععة و ععع  املععوا نيت واجععع  مااععة الب  ععة

 ئ  ععا لتج حععد اععذا الحعع   اعع   ذّت امل ععئو  التمهاععدا ملئاجعععة الدسععتوذ الجداععد كععئس  عع  لححععات فععي الب  ععة و لعع  فععي 

للمعععوا   الحعععع  فعععي ب  عععة سعععلامةو ومعمععع  الدولعععة  لععععى الح عععاظ  لعععى الب  عععةو احعععدد ال ععععالوت '': ال ععع  لبعععت 1مبعععئذ  59املعععادة 

و ومعععععد اععععذ  املععععادة   عععع ة لو اععععة فععععي مجععععا   بععععئره الدولععععة لحعععع  ''و يت لحمااععععة الب  ععععةواجبععععات ألا ععععحاق ال باعاععععيت واملعنعععع

 11و املواةععع  لعععع 2799ذتاععع  ال عععاح   عععا   21  دو مععع ذد فعععي /و ذو تو دو 82/29لححعععات فعععي الب  عععةو ذلظعععئ فعععي  لععع  العععئذا ذ عععم 

و البععادذة فعي اععو  89الئسععماة الععددو  و املتعلع  بم ععئو  ال عالوت املتيععم  التععدا  الدسععتوذاو الجئ عدة1829انعاائ سععنة 

 .1829ةبراائ سنة  89
 تم ع  ألاجهع ة التاهعععة ملنظمعة ألامععم املتحعدة  عع  مع  الجمعاععة العامعةو مجلععه ألامع و املجلععه ل تبعادا ولجتمععاعيو  -(41

: دةع التعععععععععععالي الحعععععععععععاق بمو ععععععععععع  ألامعععععععععععم املتحعععععععععععمجلعععععععععععه الووعععععععععععااةو ومحبمعععععععععععة الععععععععععععد  الدولاعععععععععععةو وذمالعععععععععععة  امعععععععععععةو ذلظعععععععععععئ العععععععععععئاب

organs/index.html-un/main-http://www.un.org/ar/sections/about 

 يعع ل  ألاجهعع ة ألالععئألا التاهعععة ل مععم املتحععدة كمجلععه ألامعع  واملجلععه ل تبععادا ولجتمععاعي بععدوذ فععي مجععا   مااععة  -(42

ألايعععععر ذت الجمعاعععععة العامعععععة  عععععات لهعععععا دوذ كبيعععععر فعععععي مجعععععا   مااعععععة الب  عععععة بامل اذلعععععة مععععع  ألاجهععععع ة ألالعععععئألا و لاعععععا ست تبعععععئ الب  عععععة 

 .الدذاسة  لى اذا الجهاز دوت ألاجه ة ألالئألا 
معتبر الجمعاة العامة الجهاز الئ  ل   الو اد ل مم املتحدة الذا اتعكلن مع  جماع  ذ يعا  ألامعم املتحعدةو والعذا  تعاه  -(43

 .ةاا لك   يو ةئوة متكاة ة للم اذكة في  ملاة ون  ال ئاذ
و 119و ق 2778د حعععمبر 29و  اعععو  91البعععادذ فعععي العععدوذة الحامحعععة وألاذ ععععيت فعععي الجلحعععة ذ عععم  95/79ذلظعععئ ال عععئاذ ذ عععم -(44

dds-https://documents-: ال ععععععععععئاذ موجععععععععععود فععععععععععي الععععععععععئابع التععععععععععالي: واملتعلعععععععععع  بوجععععععععععود ب  ععععععععععة  ععععععععععحاة معععععععععع  ذجعععععععععع  ذةععععععععععا  ألاةععععععععععئاد

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/559/67/IMG/NR055967.pdf?OpenElement 

و املتعلعععع  2778د حعععمبر  12اععععو   92البعععادذ فعععي الععععدوذة الحامحعععة وألاذ ععععيت فععععي الجلحعععة ذ عععم  95/278ذلظعععئ ال عععئاذ ذ ععععم  -(45

و ال عئاذ موجعود 252بالتعاوت الدولي في معالجة وثاذ الناجمة     ادثة مح ة م عئلوتا  لل ا عة النوو عة و خ ا هعاو ق 

 dds-https://documents-:فععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي العععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععئابع التععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععالي

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/560/63/IMG/NR056063.pdf?OpenElement  

http://www.un.org/ar/sections/about-un/main-organs/index.html
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/559/67/IMG/NR055967.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/559/67/IMG/NR055967.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/559/67/IMG/NR055967.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/560/63/IMG/NR056063.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/560/63/IMG/NR056063.pdf?OpenElement
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و واملتعلععع  بحمااعععة املنعععاد الععععالي  2711د حعععمبر  9و البعععادذ فعععي العععدوذة ال ال عععة وألاذ ععععوت اعععو  59/99ذلظعععئ ال عععئاذ ذ عععم  -(46

dds-https://documents-: ئاذ موجععععععععععععود فععععععععععععي الععععععععععععئابع التععععععععععععاليو ال عععععععععععع278ملن عععععععععععععة ذجاععععععععععععا  الب ععععععععععععئ ة الحاضععععععععععععئة وامل بلععععععععععععةو ق

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/525/70/IMG/NR052570.pdf?OpenElement 

و املتعلعععع  2717د حععععمبر 27البععععادذ  عععع  الجمعاععععة العامععععة فععععي الععععدوذة الئاهعععععة وألاذ عععععيت اععععو   99/291ال ععععئاذ ذ ععععم  ذلظععععئ  -(47

dds-https://documents-: و ال ععععععععععععععععععععععئاذ موجععععععععععععععععععععععود فععععععععععععععععععععععي الععععععععععععععععععععععئابع التععععععععععععععععععععععالي297بخ ععععععععععععععععععععععة  معععععععععععععععععععععع  ملكاةحععععععععععععععععععععععة التصععععععععععععععععععععععحئو ق 

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/544/49/IMG/NR054449.pdf?OpenElement 

و 1828و 2992وعععباه الع عععاواو املحععع ولاة الدولاعععة  ععع   مااعععة الب  عععةو داذ الحلدولاعععة للت عععئ والتوزرععع و ال بععععة ألاولعععى  -(48

 .299و 299الج ا ئو ق 
و واملتعلعع   ععو  محعع ولاة الععدو  2711د حععمبر  18البععادذ فععي الععدوذة ال ال ععة وألاذ عععيتو اععو   99/121ذلظععئ ال ععئاذ ذ ععم  -(49

ال عععئاذ موجعععود  فعععي . 117 ععع   مااعععة الب  عععة ومنععع  ل جعععاذ العععدولي الغيعععر امل عععئو  باملنتجعععات والن ااعععات الحعععامة والح عععئةو ق
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البادذة م  الجمعاة العامة  2791 الوت ألاو   25امل ذلة في  1779ذح  ئ بئلامإ ألامم املتحدة للب  ة  ب ا للتوواة  -(51

و ل عععك  مععع  لجنععة التتحعععا  لداذ عععةو ومجلعععه  2799وال عع     ععع   ب ح عععا  بئلعععامإ ألامععم املتحعععدة للب  عععةو وتعععدذ ح ععا ا  عععا  

لحعععععل ة العلاعععععا للبرلعععععامإو و يعععععم ذايعععععا ذمالعععععة  امعععععة دا معععععة ائذسعععععها معععععدائ  يعععععوو ومعتبعععععر الجمعاعععععة العامعععععة ا 51جداذا ايعععععم 

 . ن اذا  تتخبا الجمعاة العامة ل  رة ذذ   سنوات وم ئاا ليرو  و ولها ستة مكا ع ج لاماةو ولها وندوإلا للب  ة
 . 229و 221ويه  بد الئ مات  بد الحداا و املئج  الحاب و ق. د -(52
 159و ألاذدتو ق 2992-1828لححات والب  ةو داذ ال  اةة للت ئ والتوزر و ال بعة ألاولىو ذا ع سيمة الحعودو . د -(53
 .219ةا   وبرا ساد اللاا و املئج  الحاب و ق  -(54
 .229ويه  بد الئ مات  بد الحداا و املئج  الحاب و ق . د -(55
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